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2 ὧν 
ΠΌΝΟΣ 

ΔΕΒΟΗΥΙῚΙ 

ΩΤΑΒ ΒΌΟΡΕΕΈΒΌΝΤ 

ΤᾺ ΔΘΟΘΕΜΒΙΕ ΔΗ. 

νΟΠ. 1. ΒῬΕΟΤΣΣ 

ΛΟΌΛΉΉΝΟ. 

ΕΠ ΟΕ ΝΕΤΙΤ, ΑὈΝΟΤΑΤΙΟΝΕΜ ΟΕΚΙΤΙΟΑΜ ΕΤ ΕἘΧΕΟΒΤΙΟΛΜ ΑΘ ΒΟΙΤ 

ΒΠΕΝΕΕΟ ὙΨΈΕΠΕΕ,., 
ΙΝ ΒΑΟΙΠΙΤΑΤΕ ΤΠΤΓΤΕΠΒΑΉΌΜ ΝΕΒΟΝΤΙΝΑ ΡΕΟΡΈΒΒΟΗ. 

»λλδλλαληλλλαάλλα 

ΔΙΕΝΝ ΛΕ. 

ΓΧΡΈΝΒΑΒΚΒ ῬΈΟΙΤ' 7. ΒΙΟ ΚΕ. 

ΜΌΘΟΘΟΙΠΥΨΠΙ. 



ΑΕΒΟΗΥΙΙ 

ΔΕΟΛΙΕΒΝΕΝΦ. 

ΒΕΘΕΝΞΊΠΤ, ΑΡΘΝΟΤΑΤΊΟΝΕΜ ΟΕΒΙΤΙΟΑΜ ΕΤ ΕΧΒΟΞΤΙΟΑΜ  ΕΟΙΤ 

ἘΠΕ ΝΕΕΕΓ ΙΝ ἘΕΕΕ,. 
ΙΝ ΡΑΟΤΙΤΑΤΕ ΠἸΤΤΕΠΑΒΙΙΜ ΥΕΈΒΟΝΤΙΝΑ ΡΕΟΡΈΒΒΟΝ. 

καλλλλλλλπλλλλλλλα 

ΟἸΕΝΝ ΛΕ. 

ΤΥΓΡΈΝΝΒΑΚ ΒΈΟΙΤ' 5. ΒΙΟΚΉΈΝ. 

ΜΌΘΟΘΟΘΠΤΤΙΠ, 





Ργδρία ϊο. 

Τῃ Πυ]π5 δα! 0 η15 ρυδϑίαομθ, απὰ8 ἴῃ ΔΘΒΟΠΥ 

ΨΘΥΒΙΌΤΙΒ. ΘΠΠΘΠ 4815 ΤΟ Π65 ΒΘΟΙ ΙΒ. 51Π|, ὈΓΘΥΙΘΥ 

ΒΙΡΏΪΠΟΘΠ ἀπ 6556. Ραΐο; 4(6 ᾿πρθηϊο οὗ ἃτίθ ροθίδο 

“416 ΘΗ 1, 8110 ἰοθ0 ΘΧΡΟΒᾺΙ ἢ). Εἰ ῥυϊσπθπτη α1|- 

ἄθπι ΠΠπ4 πθΘιη!η 6 1 ἔπρῚ ΠΔΥΤΠῚ ΤΟΥΤῚ ῬΟΥ ΠῚ, ΟἸἸ ΔΙῚ 

Ροβὺ ἩθυτηδΠηὶ ΟἸΓΆΒ5., ΟΠ] τιητι5. ΟἸΠΏΠΙΤ ΟΡίπη6 6 

ΑΘΒΟθΎ]Ο του τπι5. βίπαϊα Αθβοθν]θα ἄθμιιο βιιβοιίαν, 

ἰαμΐτιη ἈΡθ6556. τὖ ΡΥΙΒΌη0. πἸζοΥῚ οὐ Ἰηἰθρυ αι! ἀπρτβία 

παθοὸ Δη αὐ αι 5. ογαθοδθ τηομτηθηΐα τά !α βιηῦ, τπῦ 

ῬΙαΥΊτηΙ5 ΔάΠπιο οχβίθηὐ ᾿οοἱβ ΤΉ 156016 Τοοἀαία. Νοαπο ἢοο 

τὰ αἴοο, ατιὰθὶ οὐηηϊαὰ ατιδθ ᾿Π50]Θ {18 ν 6] δα Δ Ο τι5 

ἃ ΒῈΡΠΠΙ ροοία ἀϊοία βην δα οἱθρδηΐθη (πδη Δ ΠῚ 

τηθαἀϊοουτζαίουη ὑθάποθμάδ ρυΐθιη, τὺ (ππᾶ81 λα ΡΊΔοΙ 

Ἔν Αροῦςα 58} ΕΟΠΎΥ]6 οἱ 168 ΟΥ̓ΡῚ 68. ἀθ ἴὰ ἰαρμόα!θ ρυθοαιι, 

Βοβδῆςοι 1849, 



ΥΙ 

οΥἶβ5 τού ἀ αΐθι. οἵ ὑπϑίογιπν ργαθοορία, 4ὶ ροβί᾽ 
Ν 3. 

ΛΟΒΟΒΥΠ ἰοπροτα ΒΘΙΊΠΟΠΘΠ ΘΎΔΘΟΙΠῚ ΘΣΡΟΙγουτπ,, 

ΔΟΒΟΒΥ ΘΠ ΘμἀΔΠ6] ΠΟΙΊΊΔΠῚ ΒΔ ΘΆΠ. “Βοᾶ πἰτηϊ. 

1Ππ4 δοῦμηθη δία ἃυ ἤοϊα ΒΊΔΤΩΠΊΔΕΪΟΟ 

81}1] δ Ἰη ον γί πη ΔΡασππὶ οϑί, ΡῬυθοῦ 

δπηΐ ἃ Ῥοοία ΑΙποο, πο ΑἸοχαμάγηο, πὶ ΠΟ Ἰθοίο- ; 

εἶθαβ,. 8604 βρθοίαξονθιιϑ ΒΟΥρβι. ὙΘυΊββιπηθ ΠΙΠἀοΥΠτΒ -᾿ 

ΑΘΒΟΙΣΙΙ οἀϊίογοβ πποπυΐδ : » ΔΟίΟΥΘΒ ΔΙΒΘηΐθη5 ὡς ἕ 

ἀαῖθι5 ἔαθυ]α5. βιιδᾶβ ΒΌΠΉΠη15. Ρορία βουρβιῦ, ἜΠΟΣ ἫὩ 

ἄπμλ ΠαΌυ556. ΡΒΠΟΪΟΡῸΒ, 641] το] ΒΡθοίδηςἤθιι8. ἴῃ 

{ποαΐτο ργδοβίο οϑβθηΐ, ψγ6] Ῥ6Υ δρβοηιθυϊᾶθθ δὲ οοπ- 

τηΘηἰαγ 05. ἸΠΟΧΡΠΟΔΌΙΠα οδάθηη απ ΘΧΡΙΟΔΌΠΙα ἔδοι- 

᾿παῖο ταὐουργοίαυ θην ἢ). ἔκ 

πο δηλ ἴῃ ΑΘΒΟΠΥ ΤΏ ΠΒΟΥΡΕ8 ὙἹΠΟΥΤΠῚ ἡ 

ΘομοΥα, Δ] ουτιηὴ ἸΘ ἹΟΥΤη ἸΘΠΙ 16 Τηδητι ΟΟΥ̓ΤΙΡΌΠΟΥΏ, ᾿ 

αι] α. ἀρὰ ΟἸμΠ68 ΒΟ ΙρίουοΒ ὁσοιατιηΐ, 416 ἀεὶ 

ΘΥΔΥΙΟΥ ΤΩ Αἰ Ππβατ16 1Π51ἀΘὨ 111}, ἀπᾶθ οὗ ἰρβᾶ ἢ , 

ΠΠΠΟ ΔΙ ῬΤΟΡΔΌΠΠἾΟΥ ΒΘΠΔΙῚ Ροβδιηΐ, Ἂ». 

Δα ρυϊητπ οΘητι5. απ Ρου πθηΐ τητΐα Ἰατηαι- 

ἀππ ἃ νΠ15 ἀοοίβ οιηθηάαία βιιηῦ, Π0 ἢ Ρᾶποᾶ τοίην 

πᾶ ᾿ογὰ ἀπ ἀπ΄ αἸΐογα νοὶ] δααϊία, νοὶ] Δοιταοία, 

γ6] υυαίαΐα ἴῃ ἰπίθρΎτ γϑβεϊτα! ροββιιηξ; πόμα ]α, οχ ἡ 

οοὨ τα ἃΙΌΠοΙΥΡΙ βουρίστα οὐἵα βαηΐῦ, αὐ 1 115- 

Ἔ) ΑΘΒΟΉΣΙ]Σ ἱτασορᾶϊαο, Βροορηονὶν οὲ ργϑοίδειβ οϑὲ αι. ΠὨίη- 

ἀοτῆμπβ, Πϊρβίαθ 1851, Ρ. ΧΧΗΠ. 



ΝΣ 

ΨΠ 

ἄθιῃ ἴῃ ἃΠ1ὼ νοοῖ αἸβΕθτ{15. ΟΧ ἀΡΒΙΠ 15. ν 6] 5Θη51 

ΟΔΓΘΗΝΡι5. ΨΘΙΒΒ ονδάδηῦ ΟΡΌΙ οὐ ΡῈ]ΟΠΟΥΥΊΠΗΙΙ 

(νυ. Αρϑ. 88, 1904 56:.). 

ῬΥΌΡΙΒ. δα δἰξουιη οΘηι5 δοοοάπηΐ 11 ἰΟοΪ, ἴῃ 

ααἰθτ5 ροθίαθ νοῦθα ᾿π οΥΡυ οἰδ ΘΗ 15 ἀπ΄ οοηἑαιηϊπαία 

αν 5646 Ρυ]βα βιηΐ, πὸ Ρουθ ποηῦ ΑΡ ΔΙ ΟΙΠΠΟῊΙ5 

γοΥβιι5. 261. 6048, 1229, ὉΠῚ νΟΥΔΠ ΒΟΥ Ρ ΠΤ ΤΉ ΟΠ 

ΘΥΔΙΠΠΊΔΙΙΟΙ ΔΗΪΟῸΙ ΒΟΥ Ιηὐ, Υ65 ἴῃ ΘἀΠΡΙ ΠΩ σ ΘΔ 

ρα, Δα Πᾶθο ΘΧΘΠρΡ]ἃ ΟΟΥ Ι5511Πη8ἃ ΓΘΒΡΙΟΙΘῺ5 ατ|86- 

ἄδη ἴῃ δᾶὸ [θα] τπθπάα [ο]]6γ6 οσοπαίτβ 561; ΠΙῸ 

ΟΧ ἃ|1ἃ ἔαθυ]α δβθυϑγη Ἰοοὶ ῥα] ΠΘΥΎΙΩΙ ἐπ] 61} 1πέθ1- 

ΡΟΪαἰ!ομ θη οἴη ΨΘΥΒΆΠΠ {γ8] ΘΟ 0 6. ΘΟΠ] αποΐδηῃ, τὖ 

1ητ6]Πρ αν αποιβαιιθ οὐδ ἴῃ οΟ4106 Δίραϊοθο ο601- 

ΓαΡ ΘΙ ασιιη 8065 ΡΥορΎοβϑα 810. ΕΠ ΘΠ πη} ν. 68] 

566.) Ππ61Ο10 115. 1 ὩΙΌΘΠῚ ΘΟΠγΟΟΔΙΙΒ (101 ΘΠ ΤῸ5 ΔΡῚ 

τ] νἹἀ οί), πδηο ΟΥ̓ οπθῖ Παθοὲ Μηοννα : 

κλύοιτ᾽ ἂν ἤδη ϑεσμὸν, ᾿Αττικὸς λεως, 

πρώτας δίκας κρίνοντες αἵματος χυτοῦ. 

ἔσται δὲ καὶ τὸ λοιπὸν “ἰγέως στρατῷ 

ἀεὶ δ᾽ ἑκάστων τοῦτο βουλευτήριον. 

510. τὴ Μίραϊοθο ροβίγουητιβ Ψ Υβι15. βουιρίιβ οδί. [ἢ 

ΘΠ Π ΟΠ ρτι5 ᾿π46 ἃ (ὑδηΐουο ἰθριθιν : 

ἀεὶ δικαστῶν τοῦτο βουλευτήριον. 

παρ. αταπίοροῦθ ΔΌΠουΓθαμὺ ἃ} Πα]118 ΟΥ̓ΔΙΙΟΠ]Β5. τηὰ- 

σηϊβοθηῖα, αἀπδηη Δ]ΙΘηὰ 5πῦ ἃ ΔΘΒΟΠΎ ΟΟὨΒ1110, 



ὙΠΙ 

41 Αὐδορδρῖπι {πτηγπαχῖπηθ ἃ ῬΘΥΙΟΪ6 Θ᾽ 564 16. ΔΙΏΪΟἿΒ5 

δα πα] δ] τηῖιητι8 ἀθίγ] Δορτθ ἔδγθραῦ, πὸ θοῦ 

απο ρῥΙαυῖθ5. ἀοιπομπβίγοπη. δα ᾿πίου]θοῦϊβ υθυβῖ θα. ἀν ̓ 

πη ἀου!ρΊη], 4] οὗ 1051 ΠΟΠαΠγη 5815 ὀπιοαδᾳ βαπί,, “: [ 

ἴῃ ΠΡΥῚ5 βθαππηΐαν Πᾶθο : ταῦ 

κερδῶν ἄϑικτον τοῦτο βουλευτήριον, 

αἰδοῖον, πύϑυμον, εὐδόντων. ὕπερ : ππππ᾿π- 

ἐγρηγορὸς φρούρημα γῆς καϑίσταμαι. υἡδ 

Ηο5 νούβϑιιβ {ὐϑηβ ΡΟ 6 Π085 6586 ΡΟΥβροχι Ηουτηδῃ- 

ΠῸ5), 864 ΠΟ 8510 ΙοοΟὺ [ΠΒΘ. τὺ [ΠΤΘΥ βοοαηδικας 

οὐ του) 6105 ΒΙρΙῶ ΡΟΒῈΠ] ΨΘΥΒΊΒ, ἕν᾽, πρῶ ὅθ 

δίκας κρίνοντες ἃ ἔσται δὲ χαὶ τὸ λοιπὸν ἀἴνΟΙΙΣ ἘῚ 

Ροββιύ. ΟῚ αυ14 νἱάθο, γ68 1ἴἴὰ 86 ῃαρεῖ. Δά χε 

ἄϑικτον ἀπσπτῃ ἰητουργθία 015. οδιιβᾶ Δ βουρίαμι θββοί 

ἀδέκαστον, πάρ ΠΙΡΥΑγϊουτπι ᾿πουτῖα οἱ βέυρὶ αὶ οοΥτο- 

οἴουβ αἸΠροηῦα, οὐἵαμη οϑί τῃοηβίσιμι 1Ππ|4 {ΥἸΠ] ΘΕ τ: ἣν 

ἀεὶ δ᾽ ἑκάστων τοῦτο βουλευτήριον. 

Οτδο 51 γϑοΐθ αἰ ψιηαν1, 181} ἴδ 116 1 6]ΠΠΡῚ ΠΥ ΟἸΊΠΘΙῚ 

Ἰοοῖπλ 510 ΓΟΠ ΠΡ ΘΠ] 6886 : 
. 

κλύοιτ᾽ ἂν ἤδη ϑεσμὸν, ᾿Δττικὸς λεως, 

πρώτας δίκας κρίνοντες αἵματος χυτοῦ. ᾿ 

ἔστω δὲ «κταἱ νὸ λοιπὸν «Αἰγέως στρατῷ 

κερδῶν ἄϑιχτον τοῦτο βουλευτήριον, 

αἰδοῖον, ὀξύϑυμον, εὐδόντων δ᾽ ὕστερ 

ἐγρηγορὸς φρούρημα γῆς καϑεστάτω. 



δε τ, 

: 
ν 

᾿ .« 

ΙΧ 

ταν ββισαιπι οὐ δά διηθπάδηαιμη αΠΠΟῚ]ΠἸΠπττη 

ΘΟΥΤΙρ 6186. ΘΘΠΙ5. 605 ΙΟ005 ΟὈϊηθὺ, 4111 ΠΟῚ 50] ΠΠ1Ὲ 

ΠΥ ΔΙΊΟυ. ΠΘΡΠρ ΘΗ 1, 564 οἰϊαη ΟΟΥΓΘΟΪΟΙΤΠΙ 

Βϑαπ] αίθιη ρυδθροβίθσαμη 1 ΘΧΡΟΙΝ ϑπηῦ, αὖ αποα 

ἴῃ ΔΙΌΒοΙΥΡΟ ἔπογαὺ ἸΙονθ ντὔπιτη, {6 Υ15 απ] 5681} 

6] τ8]6 θχδιδίϊθ, γ68] {γα )θοῦϊβ, γ6] ϑ'ΘΉ] 8115, ν6] 

σΟΠ 515, ππηῸ 510 δα Ἰθοῖιο ρογίθηΐοβα 80 56η81ι οα 558, 

αὐ, αοα 58606 1ῃἰουρυθίτι5 ἔλαθ! {πιὺ, βουιρίθγα 

ΤῊΪΒΟΥΘ. Υοδδγοιηδία, ἴαϊθδα απϑάδτη βοηἰθηταθ ΒΡΘΟΙΘ 

ἀθοριθηβ. Νϑπηι ΟΟΥΓΘοΐου 5 1Π1 τὰ ἴῃ ροοία ΠΟΒΕῸ 

ψΟΙΒΑΙ δηΐ, αὖ 6Χ [6115 ΟΟΥΓΙΡΟ5. νοῦθᾶ ογαθοᾶ 

ΘΟΙΠΡΟΠογθηὐ (Π8]Π]ΔΟΌΠ 116, ΠΘΟΤΘ. ΠΠΠΊΘΙΌΥΊΠ, ΠΘΩ 16 

ΘΠ θη ΔΙ] ΠΘΧΤΙΒ. ΥΔΌΟΠΘ Πα Ια. ΕἸΧΘΙΉΡ] αγ Πα] τι5 

ΤῸΙ ῬΙΟΡΟΠΔΠῚ, πιὖ Τ21Π1 νἹά θέσι, ᾿ποπ]θηΐιιη. [ἢ Ἐπι- 

ΤηΘ 1610 115 Ρδ11110 ἀπΐθ ἤπθπὶ [Ρπ]ὰ6 ἤᾶθο νϑῦθὰ 

Ἰορ ΠΥ [ἢ ΤΠΘ ΠΏ ΠΙΒΟΥΙΡ 5. οὖ ΘΠ ΠΟΗΙΌΙ5 : 

σπονδαὶ δ᾽ ἐς τὸ πᾶν ἐνδαιδὲες οἴκων 

Παλλάδος “ἀστοῖς. 

τπδθ ΠΘΒΟΙΟ ἃ ΔΘΡΟΠΥ] Δοαπα]65. ΡΙῸ ΘΊΆΘΟΙ5 

ΠΝ ΠΑΡΙΘΙηῦ : 51 τΘοριπηΐ ᾿Π ΟΡ ἰδ Ομ θῚ, [ἰὰ 

ΘΧΡΟμΠΘπάα ψ᾽αἀθηΐμ : 9076 τ 56η1067' ἐπ Αἰλιογιοηζιοι 

ἀοηυῖδιις ἰϊδαίίονοα ἤαπὶ ζᾳοίδιις οοἰϊιδίγαίαο. δ6α 

Ππ]Π ΠΒΠ1041 βοηϊθηΐα, απ ἢ10 ἸΟΟΤῚ ΠῚ ΠῸῚ Πα] Θαΐ, ὙἹ] 

ἀοοί! ΠΠθαίοπθ5 της] Πρ ἴῃ ΕΠ υ 58 070 ἃὈ 

ΑἸΠΘΒΙΘηβῖθιι5 ἔαοιθημάδθ. Ατάϊο, 56 σοῦθοῦ Π6 Πος 



Χ 

τη ρου ΡΥ θύα 1] φΘΠιι5. ν]πὶ Αἰ ον αὐ ΒΟΥΊΠΟΠΪ ογᾶθοο, ΠΘΟ 6 

. . Ἷ .Ψ 

Ἰοῦς «ονϑὴ ἤαθο οὐ Ῥδγοδι 5 ΧΊ5586, 

1 

ἥὰῃ ἀν 

μᾶπο ΤῸΠπὶ ἐδ η}] ἸΠΟΙΊΘΩΪΙ 6556 ἈΡΘΙΓΓΟΣ, αὖ ροοία δ6- Ἶ 

Ζεὺς ὁ πανύπτας Ἢ 

οὕτω ἸΠοῖράώ τε συγκατέβα ἢ). 
“ἀπ 

Ψψᾶπὶ| νο]Ὸ αἴθ ἴῃ Β[ΠΌΡ]Ιὰ γοῦθα {ΠΠ15 ΓΟβρομάογο τῳ 

ἀοροραηΐ, 

- 

ἵἕλαοι δὲ καὶ εὐϑύφρονες γᾷ ὦ ψΨ" 

δεῦρ᾽ ἔτε, σεμναί, ὰ 

ταϊηΐπη6 τοβρομάοηί. ΕΠ μᾶθο απϊάοπι βαπᾶ 6886, Θ0π-΄ 

Βα θηΐου Δ Πντηγουη). Νά πθατιθ ἰὴ βϑπζοπίϊα 4α]4- 

απα πὶ δῦ αιοα τορι θη α8, οὐ ΠΌΘΟΥ ορίϊμϊ βαπὶ 

ἀδοίν]οῖ 6] 8 ΘΘΠΟΙΒ, 6Χ ὅπὸ ἰοίπχη πο σδη ἸουΠὶ »" ἣν 

ὀοπβίας, 4108 ΠΟΙ]οὴ ΗΙΙΠΔμητ5 τηπίαββοὶ βου ϊθομο 

ἵλαοι δὲ καὶ τᾷδ᾽ εὔφρονες γᾷ. Ῥαΐοί Δη ἰβίγορ τα 

ΘΟΥΤ τρί μι Δ 5[ὙὈΡ]Π]ΘΟΒ. ΠΠΙΠΙΘΙΌΒ, ΠῸῚ ΒΕΠΌΡ ΔΙ 

τηΐθργαγη δὰ 1ΠΠ1π8. ΘΧΘΙΡ] απ ΟΟΥρΘη ἀλ πὶ 6588. 

Ἔ) Εογίαββο γεῦσέ τε Ποϊρά τὸ συγχατέβα. Νάμη ὁχ ΑΟΒΟΒΥ]Ι 

βρηϊθηἝα «Παρ 16 Υ ἤδθο πο ΘΟΠΟΟΒδὶς 8}118, 5οα ἴρ8θ. ψο]αϊῖ ; βοσθαϊε 

αὐαοὰ δυγκατέβα δἰτου τ ὙοΥ πὶ γϑηαἰσὶς, οἱ ὙΘΥδὰ8. ἈΠΕ ΘΕ. ἃ 

ἀδοίγ]ο ἱποὶρὶς, ὅϑα θ᾽ ἢῖβ8. 880 ἰοοὺ ἀϊοδῆι, 



ΟΝ 

ΧΙ 

ἘΘΠ1ΟΙ ὁαβὰι ΘΟΠΠΡῚ τὖ ΑΥἸΒΙΟΡ 865 ΘΥΔΙΩΥΠΔΊΙΟΙΙΒ, 

ΒΙ Ὁ] 46 η}] 15. πα] 5. θα] 6 ἀγρτμηθηζιτη ΘΟΠΒΟΥ 51, 

Ἡδατροοτδίϊοῃ, ῬΠοίμι5,; Θαϊ4α5. ἐοβίθηϊαΣ » ἴῃ πθ {{ἃ- 

ϑοράϊαθ Βασα5 (Ἐρινύας) ρ]αοαίαβ Εππππθηϊ ἀτιτη ΠΟΥ Θη 

ΘΟΟΘΡΙ556. πδθ απομϊαη) ἴῃ ποβίγα ἔαθαϊα ποὴ 

Ἰορτιηζαν, απδθάδηη ΧΟ 586. ν]Ἱ ἀΟΟΥ 5ΠΒΡΊΟΔ  βιιηΐ. 

ϑηθ. οαπθα. [ΠΠ15 ΘΠ1ΠῚ 0518 ΨΘΙΌΙΒ. ΟΟΥΓΙΡΟ5 ἀθοΪα- 

ταῖν Νοοίῖϊβ ΠΠΙὰ5. ΠΠΡΙΘΔ 1168 φ]δοά Ὠιπηῖπηδ 

ογδάουθ, 84 α1ῖο Οἰϊα ΑἰΐοιῸ ὅτὸ χα ΑἰΠΘΗΙΒ 

Ἰηγο θΔὨ 1 ὩΟΙΏΙηΘ ΟἸμιδέαγηνηυ ἀΘαγιη, τῶν σεμνῶν 

ϑεῶν. ΝΗ 510 τοϑυπθηπθ θοῦ ἰοοβ 116, αὖ οἱ 

βϑηϊθηίίαθ οὖ 8ΟΟΙ Ι5ΒΙΠΠ8 6. ΠΠΠΊΘΓ ΟΥ̓ ΓΘΒΡΟΠΒΙΟῺΪ 

Βα ιδῆαῦ : 

σεμναὶ δ᾽ ἔστε καὶ εὐμενίδες ϑεοὶ 

Παλλάδος ἀστοῖς. 

Ηδθο «ἀριΐοῦ δηηπῖθ56, Ραγτοᾶ ΡΘΙΤΩΙΒΙ5886 ἋἸΟΙΓΠΓ, 

πιο θη! ΟἸΠΠΪ8. ἔα θα] ἃ, [15 ΡΟ ΙΒΒΠη6. ἰθυτ  ύ1|1.. 

Ῥτο ΘΕΟΙ͂, αἰ ποὺ ἴῃ ἐγδηβοῦγβι Δ ἀ8}1, ΠῚ ΔΥΌΠΟΙΥΡΟ 

[ογίαββθ βουιρύσμῃ οὐταῦ ΟΚΟΙ, οχ απὸ οογγθοίου. ἔθοις 

οἴχων. Δοιυη ἰα]α αἱ ΘΙημθηἄδγθ ΟΟΠδί1), ΠῸῺ ἴῃ 

ΨΟΥΙ5. απᾶθ ΠΌΥΔΙῚ ΟΟΙΏΤΊΘΗΪΙ πη ΠΔΘΙΟΥΘ ἀθθοί, 

Ἴ6. ΨΔΏΔΗΣ ἘΠῚ ΥΔΏ οομβθοίοίι", 564, 51ΠΡῚΠΔΙ ΤῺ 

{ππρουαγτιι γϑίϊοηθ Πα Ια, ἸΟΘΌ ἢ ἘΠΕ ΥΘΥΒΌΙΩ ὙΟΒΡΙΘΘΙΘ 

οὐ 1 ρορίδθ τῃθηΐθηι 56 ᾿ΠΒΙ πα γ6. ΔΙΙῸΡ. Π] ΠἸΒΠ1ΟΑΙ 

Ἰοθοβ ἃ ΘΟΥΥΘΟΙΟΙΡ 5 ΡΘβδαμδίοβ Βα 065 ἴῃ Αρϑηιθ- 



ΧΙ 

ἸΏΠῸΠη6 ν. 109, ὉὈΠῚ ΑΥἸΒΙΟΡ ἢ Π68 ΘΟΠΊΙΟΙΒ {ΥΑΡΊΟΙ 

ΤΠΔ ΠῚ 56 ναΥΐ, ν. 78, 952 54.,) 967, αἴ1ο5. ΜΠ ν]άθοῦ 

ΡΙΟΡΔΌΙΠ ΠΟΥ τοβυϊ 556, ϑθρίοηι 8608 5644., 915, 986, 

ἀρ ααϊθιιβ ΑἸΧῚ ἴῃ ΔΗΠΔΙ 1 ι15 ῬΠΠ]Ο]ΟΡΊΟΙΒ ἃ. 188, 4, 

Ρ. 290 544. 

ΗἩπ]αβιηο 1] νἱῦβ ΤΟ σϑπηΐ ΠΟ 5011 [ΠΡΥῚ 

ΓΘΟΘΗΤΙΟΥΟΒ, 564 ΟἸΠΠΠΙμ ΔΘΒΟΠΥ ΘΟΘΙΘἢ ΟΡ Π,15 

οὐ ψουπβοββίσηιιβ, δίοαϊοοιβ (77.},. πο ὈΙΒ]ΙοΙΠΘοὰ 

Τιαυτθηζαπαθ ρῥἱαίοι ΧΧ ΧΙ, 9, βάθοῦϊο τπιπἀθοῖτηο 

᾿ποιιηΐθ βου ρίπ5, ἋὉἹ οὐϊδηι ΟΡ ΠΟ] 15. {Γαρο θα. οὐ 

ΑΡΟ]ΙΟμ Ατγρομπδιίοα οομθποί. ἔκ πος οοαϊοθ 

ΟἸΠ65 αποίαϊιοί οχϑίδην Δ ΘΒΟΠΎ} ἐγὰρΟΘαἸΔγ ΠΠΡΤΌΒ, 

Π]Δ ΒΟ ΡίοΒ ἤπιχῖθβθ οοηβοηΐ ΠΑ. ΠῚ ΤΟΙ ἡπάϊοοθ. 

ΡΟΥ ἰδ Οομοίαβ οὐ ΠΙμάονῆϊβ: ΠΡγῸ5. ῬΔΘΙΟΥῸΒ 

απ Οτοβίϊδιη οὐ ΡΡΙΙΟΟΒ. ΠΟΌῚΒ Βουγαγιηῦ οΧχ ἴΠ|0 

ἀοθγιναῖοβ. 6586, ἴὉγ6. ΟἸΠΘ5. ΠΟ ΟΥ̓ΤΕΟΙ ΘΟΙΒΟΗ ηΐ, 

ΠΟΥ ΙΒΒΙΉλ5 ἘΠ ΘΗΙ ΠῚ ΘΟ. ἸἀΟηΘΙΒ ὩΡΡ ΘΗ ΙΒ 

ΘΟΠβνγηαν. (Οἱ 581 5ἰαίαις ΔΙΘαΙθ0 1 ἀνῸΠοἰγ ΡΠ 

Βα θα1556 Π ου αυα [Οὐ λα 5. τ] πιθοῦ] 8, [ον ἕαβ56 ὙΘΥΤΠ 

να, οὐ πομηπ}}ἃ νἹὐὰ ΟΧ Π {6 715 τη ἸΠΠ501}15 τϑροίθηάα 

6586. ΠΠΡΘμΐο Οἱ ᾿ΔΥΡῚΟΙ : 504. Ρυϊηα ΔΘ Ἰ66Ὶ ΤΆ ΠῚΒ 

απ ἴῃ 110 ΠΌγῸ νἱΐοβθ βουρία οὐαμῦ ΤΟ] ΡΊοΒο ἀ6- 

ΒΟΙΊΡΒΙ586. νἹἀθίπν, αἴαιιο ἸΟΠΡῸ Ρ] ΣΙ πῖὰ ΟΟΥΤΡ 6186 

ΒΘΠΑΙῚ ΠΘΟΙΙΘΙΙΗΐ, ΠΪ51 οοριαύομο τοάἀθαίτι ἃ ΘΟα! θη 

οὐδ ψοὐμΒ. ΟΥ̓ Ο. βου ρύπσα, οομζητια οὐ ΠΠ  ΟΥῚΒ. τπ|0]- 

ΑἸΠθ8. οχαγαῦμηι, ὅδῖο χϑοῖθ βίαίιββθ ΠΟΥ ΔΙῚ, 

ἣ Γ 
᾿ 

ζ οςο 
““ 
οὐ 

δ ὦ 



Ψ' ΧΠῚ 

Τιηἀογῆτπι, 8105 σῖτῸ5. ἀοοῖοβ απ ΔΘΒΟΠγ 10 ΟΥ̓ ΟδΤη 

ΟΡΟΥδΠι πϑγαυιηὐ, Πλι108.6 ΘΙ ΘΠ ἀδ[Ο 65. ΡῈ] Π ΘΥΤΠη86 

ΟΘΥ Ιββισηαθαπιο. που] θηΐου ἀουποηβ 8ηἴ. ' 

Ιὰααθ, αὐππῃ τ ΘΙ που ΠΠΟΤΌΤ τ, ὉὉ] ἀἸ55θη- 

ἀϊππηξ ἃ Μίοάϊοοο, δποίουϊίαβ δὶὺ πὰ ]]1ἃ ἃξ ΠΟῚ ΤΟΥ 

απᾶτη απὰθ ΘαἸ ΟΥ ΠῚ ΟΟΠ] Οὐ 115. ἐγ 1 101, ἴῃ γηδρ ἃ 

ἰδ 05 ΑΡΔΠΊΘΙΠΠΟΠΙΒ ρᾶῦΐθ ἃ [1118 ἊἀοἰΘΥΊΟΥΡτιΒ 

Ῥοπάθηγ5. [ἢ δθαϊοθο θηΐηὶ ἀοϑιηΐ Πα]}5 ἰταροοαϊδθ 

γΟΙΒ5 ἃ 290 ἀβᾳ6 δα 1007 οὐ ἃ 1106 πϑαᾷὰθ δὰ 

ἤπθιη, ΠΘΟΠῸῚ (ὐὑΠΟΘΡΠΟΥΌΠ ΤΠ ΠΠ1ΠΔ, ΟΧ 6110 ἰΘΠΊΡΟΥΘ 

ααδίουμῖο ἐη ἰοίαβ οὐ απδίθυ Ὡ]ο5 ε8'΄ τ] ]Ο1 ΡΆΓ8, 

ΘΧΟΘΡΌΙΒ [0115 ῬΥΠπῸ οὐ οοίαγο, [ηἰθυοϊα. πᾶ 

ϑηΐθατδη} ΡΟΙΙΘΥπηὐ, ὁΧ ΟΟΩἸ06. οὐδ ἔπη ἸΠΤΘΡΤΟ 

ΔΡΟΡΥ ΡΠ στη ἔδοίππι οϑί, τππᾶθ ἀουῖνῖ! ϑπηΐ Ν ΘΠΘΙΠΙΒ 

(Υ..), ΕἸογθηθππ5 (1 .), Ἐαλπϑβίδητβ (.1.). ΕἸογθηί- 

ππ5, ὈΙΡΠΙοίπθοαθ Τιδυγθηθδηδθ ρ]αίοὶ ΧΧῚΤ 8, βαθοα]}} 

ΔΙ ἀθοῖτηῖ, οαπὶ Νοηρίο, ὈΙΡΙΙοἰμθοᾶθ 5. ΜίδιοΙ 

616 5ῖνο ΧΟῚ ὅ, αὶ βϑθοῦ}} [ΟΡ ἀΘΟΙΠ}1 6556. ἀἸοΙπν, 

ἴζὼ Θομβϑηΐ, τὖ 6Χ 60 ἀρβουρίαβ νἹἀθαΐτν, Δάμ]10 

ἰδΊθῈ - αἰγπβατι6 ὩΥΟΠοίγρο, απο οΧχ ΑρΔΙΠΘΙΠΠΟΙΠΪΒ 

ψοβιι 1611 6011100, 46 Πὶ ἸηΤΟΡΎἸΟΤΘγη ΘΧῃιθοῦ 81 

οοὗοχ ψομθίιβ. 564 ΕἸογθαίίηιιβ Ν᾽ ὁπθίο μῸ6. ΠΟΙΪηΘ 

Ριδοβίαί, απο ἰούαμι ἔα] αηλ παροί, ααὰπιὶ τη Ν᾽ οποίο 

ΟΥληϊα ατιᾶἃ8 ἰπίο ν, 45 οἱ ν. 1088 τηϊου]θοία βϑιιηΐ 

ἀοβιάουθηῦασ, ΒΑΥμΘϑιδηιβ,Ἠ 4 πὰ ἴῃ δίαβθο 

ΓΘρῚο Νραρο ίδμο βουναΐαι, βϑθοι]ο απαγίο ΘΟ Π)Ὸ 



ΧΙΥ͂ 

Θχϑιηΐο βουϊρίαβ, δ᾽ βάθη [Ἀγ] 6, 564 τ]ΐο ἀοίο- 

ΤΟΥ δϑῦ, ααρρο απι 1)οΙηΘΙ711 {ΓΓΤΊΟΙ]Π11 ΤΘΟΘΗΒΙΟΠΘΙΩ 

ΘΧΒΙΡοαδί. 

ΑἸ  ουγίδηιιβ οὐ ΔΙδγοϊαπτιβ. Θοβάθιῃ (πὸ5 Δ οαϊ- 

οΘΙ18 ΔΡΔΙΠΘΙΊΠΟΠΪΒ ΨΘΙΒΙΒ ΠαΡΘηΐ, ἃ απὸ ἀἰβουθρϑηΐ 

ΠΠΡΥΔΥΊΟΥ ἢ ΘΥΤΟΤΊΤΙΒ, ΠΟ ΟΟΥΤΘΟΙΟΠΙΌΤΒ Θ͵ΑΙμπιδϊ-᾿ 

ΘΟΥΠ]. ΒΘΘΒΔΙΊΟΠΙ8 οοὐοχ (.8.)}, πᾶπο ὈΙΘΠΠοἴπθοδθ 

γομποίδο 5. δίαγοι 468 5βῖνθο ΧΟῚ, 4, αὶ βου ρίμβ 6586 

ἀἸοιαν βαθοῦ]ο ΟἸΤΟΙΟΙ ἰουίο ἀθοῖπιο, ΑρΔΥΠΟΙΠΠΟΙΠΪΒ 

οομ ποῦ ΨΘΙΒΤΙ5. ὈΥΙΟΙῸΒ 327, 6] ΟΠ ΡΙΌΡ 5. ἀρ 51 

ἃ Μοάϊοθο απαδπὶ ΕἼοΥΘὨ ητι5 (οἷ, ν. 319), ἃ ν. 290 

πβαιι6 δα ν. 327 ρῬυδθοιριιδη δοϊογ αἴθ μαροί. 

Ιῃ αὔἴογθμάα ΠΡΥουτ βουρίασα, απδῖη οχ ἢ Ὶ- 

ΠΠΔΏΏΙ ΡΟ ΒΒ πὰ ΘΟ] ΙΟΉΙΡτι5 ἀοΡΙΌΤηρδὶ, Π8ΠῸ 

τα Ϊῃ] ᾿πηροβα] ΙΘρ θη, αὖ 615 οοαἸοῖβ, ὁχ 4πὸ ἴῃ απδαπο 

μα} ἰγαροθαϊαθ ραγίθ ομληἶβ σδίϊο οὐϊέϊοα ροπάοί, 1ὰ 

οδύ Μϑαϊοοὶ οἱ ΕἹουθηΐη Ψοποίϊατιθ δας ῬΘΒβδυ ἢ], 

θοῦ ομθ οὈηδβίδηΐθι πΟίΔΥ ΟΊ, ὉΔῚ ἃΡ δὰ ἀἰβοθάθυ θη, 

ΘΧΟΘΡΙ5 ἰδιηθῃ αἸ] 5481) ψ1}118. ΟΥ̓ΠΟΡΎΔΡΉΪΟΙ ΘΌΠΟΥΪΒ 

ααδθ ΒΟΧΟΘΏΤΘ5 ΓΘΟΙΥΤΙΠΐ, 64118}18 Θδύ βθοιηᾶα ΡΟΙΒΟΠἃ 

Ῥάββινα ἴῃ ἢ) ἰουτηϊπδία, οὐ Ν᾽ ραϊαρορίοιπι ἴῃ ἤπ6 

ΨΟΥΒΊΠῚΠ Ψ6] ΟἸΙΒθι] ν6] δἀάϊπιθα, (Οὐὐάϊοιπι ἀοίο- 

ΥἹΟΥΊΙΠ) ΒΟΥΤΡ ΠΓΆΠῚ [070 ὯΟΠ ΔΓΕ) ΠΪ5] τι] Θὰ πὶ ΒΘου 8 

81πι. Τα ἐδούιιπ οδὲ, αὖ ΟὈΙΟΥ ῬΟΓΟαστ οἱ δἀποίαϊίο- 

ΠΟΠῚ ΟΥ̓ ΙΟΔμῚ ᾿1 ΙΠΡΥῚ ῬΥΔοβίδ ]ΟΥῸ85. ν᾽ ΔΟΥῚ ροΟΒΒΙηΐ, 

11 “ΘΙ ΟΥΊΟΥ ΘΒ. 
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Τὴ δἀποίείϊοπο οὐ ρϑυβριου δι οὐ Ὀγονιίαῖι, αποδα 

ΠΟΥ ροίοτας, βίπάπὶ, 1086 οχρουξιι8 Π1Π1] νΘΥθΟ80 

ΘΟΙΩΠΙΘΗΐΑΙΟ 6586 τηο]οϑίϊ8, ΨΙΌΣΙΠ ἀοΟίΟΥ ΤΩ 

οΟΠ]Θοὔ115 ὙΘθυ θη 185 τηοάπτῃ Δα ρα] οὐ ἀθ]θοίθμῃι, 

απο ἰθοίουριβ ρυοραίαπι [ΠἹ 5ρ6010. Νραμθ 68 

ΟΧΡΙΔΠαΙ απ80ὸ ΘΧΡΙΔηδίΟηΘ. ΘΟΘΥΘ ΠΟ νἹ ἀθρϑηΐατ: 

ΠΘαπΘ 1ἰθΥ11 ΘΧΡΟΒα], αἴι86 181} 80 8115 58.15 Θχρο- 

Βιία ΟΥ̓Δ, ΠΙΒῚ ὉῸῚ ΤῸ 5 ἀαΡ18, ᾿ϑῖιΟ15 γΟΥΡ15. ΔΌΒΟΙΥΙ 

Ῥοίογσαῦ; ἤθᾷὰθ ΠΘΡΟΪΠΠΏ ΒΈΒΟΘΡΙ [ΠΠῊΪ ΠῚ ΟἸΠΠΐα 

γοίαίδη 1] απᾶδθ 46 Αϑβοῦυ]ο νη 5ῖνθ βαρ βυγάθ, 

ΒΙν6 ὨΠῊΙ5 δ ριίθ Ῥγοϊαΐα βιπί. Νδη τὰ ἢοο ροσίδ 

τἴὰ ουθηϊΐύ, υὖ θουὰπ αἰ δα 6]18 ΘΠ Πἀδ 61} 

τη ον Ῥυοα ]οπθίηνθ δοοθββουη ἴοθ 5810 πΘηῸ 6] 

ΠῸΠη 8 πα ὈΟΠῚ αἰξα]ουιδ, ὭΘΙΏΟ, γε] ἀΟΟ ΙΒΒΙΤΉΤ8, 

4] ΠΟ β88606 ΘΙΤΑνΟΥύ. (ἸΙΔΙΠΟΡΥΘΙ ῬΙΌΌΘ ᾿πέ6]]10Ὸ 

Πα Ὁ] ΘΠ 18. ΤΠ1Π1Ὶ ἀποαπ6 Ορτ5 ἔργ, δἴψιθ ποὺ ρϑίο 

ἃ 7106 ἀθαθο, ομηὶ πιθώ οΟηι ρθη δὲ υἱξίϊδ ὄοπα, ρίιγί- 

ὑτι5 ᾿ΐδϑοθ, 8 πιοαο ρίμνα ηυῖἝλ δογα ϑιγιέ, ὑποζέγοί. 

Μ οΥ̓Β115 ᾿ΥΥ]ΟΟΒ ἸΟΠΡΊΟΥΘΒ ἴῃ 6018. 5πῶ ἀν 8], α811- 

ααδη ΒΟΘΟΙΚΗΙ ὙΑ[ΟΠ0Β. ΨΟΥΙΒΒΙΙΠΔ8Β. 6888. ᾿πΈ6]]Π16Ὸ. 

ρα παθὸ ααδθβίϊο ἐυρορτδρῃίοα ροῦϊι5 απᾶπι τηθίσϊοα 

οβί, πθ0 46 10, 564 46 νϑυύθ!β αἰβρυζαίτν, ἩΘΥΤΠΔΉΠτΙΒ 

ΘΠΗΪΠ] ΠΠΠΟ ΙΔ ΠΟΡαΨΙδ 608 ΟἸ05 ΟΟΠΒΕ ἐπ} ὙΘΥΒΤΙΒ 

ὨΠΠΠΘΥῚ ΟΟΠ ΙΠταΐ6 ἸηΐΟΙ 586 ΘΟΠΔΘΥΟΥΘ, ΒοΟΘΟΚ ἢ 8 

ΒΘΙΏΡΟΙ ΨΘΥΒΤΙΒ. ἃ 56. ΘΟΠ ΕΠ πῖ0 5. ΟΧ Ρ]ΠΠθτ5. ΟΥ̓] 0118 

ὀομπβίανο αἸχιύ. Τδατιο, (ππ1ΠῚ ΨΟΥΒῚ5. ὈΥΓΟΨΊΟΤῸΒ Δ ΟΠΠπ|8 



ΧΥΙ 

Ιορδηΐαν 4} 118. 4] ΤῸ τηθί]ο8 6. ΤΠ Πι18 δέ πθυπιηΐ, 

Ποῦ Ἰδοΐοστιπι οομπηποα α}] οὐ οπαγίαθ Δηρ 5.115 ἀδη ἀπ 

6586. Ρεΐανι, αὖ οο1α Ροΐ 8 ατι8π| ΨΘΥΒΙΙΒ 516 βγβίο- 

τηδία ἀἸβθ ηριιθγθη. Νοαθθ ἰδηηθη ΠδῸ ἴῃ ΥῸ ΒΘΠΊΡΘΥ 

ΤῊ] ΘΟΠΒΌΠΙ : νϑυβιιβ ἀδοίυ ο085. ἔργ. Οὐ η685 ΘΧ ΒΡ αὶ 

ἰπΐορυοβ,, ἰΔΠΊ 005 αἸΟΒ48Ππ|, Π6 ΠΡ γα αἰγίδα {1Ὸ- 

ΘΠ δι οου πη ϑρθοῖθη ΡΥ ουθηΐ. ἡπ86 οοπ]απρθηάα 

τ νἱ ἀθδηΐαγ, απδ]θβατιθ ἴῃ α ΠΟΘ 16 ΘΑΙΊΩΪΏΘ ΠΠΠΊΘΥΤΌΒ 

6586 5ἰαίιιδιη, οοηβρθοίαβ τηθέχουιπι ἀοοοῦ δα οαϊοθας 

πη] πιβου)αβαπο ἔα α]4θ δα]θοίαβ. 

ΝΌΙΠΘΥΙ ΨΘΙΒΊΠΙΠῚ ΟἸ1Ὸ5 1 ΤΠΔΥΡΊΠ8. ἀΟΧΙΤῸ ΔααΙαΙ 

διηῦ σα]ραῦ δαϊπ]οηση ΟἸαβριιθ 515, ᾿ΠΓΔΠΟΠὨΠ Δ Π8Θ, 

ΘΟ ΘΙΊΔΠ86. 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

ΑΡΑΜΝΕΉΗΝῺ Ν, 



ΤΑ ΤΟΥ͂ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΦΥΛΑΞ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ΚΛΑΥΤΑΙΉΝΗΣΤΡΑ. 

ΤΑΛΘΥΒΙ͂ΟΣ ΚΗΡΥΞ. 

ΑΓΑΜΕΉΝΩΝ. 

ΚΑΣΑΝΔΡΑ. 

ΑἸΓΙΣΘΟΣ. 

ΠΟΥ ΒΟΠΘΓ ΠῚ. ἰη σ6 πὶ ΠΟ ἢδθοι Μ. 



ΥΠΟΘΕΣΙΣ. 

“Ἱγαμέμνων εἰς Ἴλιον ἀπιὼν ὑπέσχετο τῇ 1) Κλυ- 
, φ , Δ Χ21 » ).» « , 

ταιμνήστρα, εἰ πορϑῆσοι το Ἴλιον, τῆς αὐτῆς ἡμέρας 

σημανεῖν διὰ τοῦ πυρσοῦ. ὃϑεν σχοπὸν ἐχάϑισεν ἐπὶ 
»-Ἢ , Ν ! νῚ 

μισϑῷ Κλυταιμνήστρα, ἵνὰ τηροίη τὸν τουρσον. καὶ ὃ 
Ἁ 2 Ν 2 ! ᾿ Ν Ν “ - Ὑ 

μὲν ἰδὼν ἀπηγγειλεν, αὐτὴ δὲ τῶν πρεσβυτῶν ὄχλον 

μεταττέμτπεεται περὶ τοῦ ττυρσοῦ ἐροῦσα, ἐξ ὧν καὶ ὁ 
2 ͵ 

χορὸς συνίσταται" οἵτινες ἀχουσαντες παιαγίζουσι. μετ᾽ 
Ν " Ν 

οὐ πολὺ δὲ χαὶ Ταλθύβιος παραγίνεται καὶ τὰ κατὰ 
Ν -“ -"Ἢ ,.-Σ , δ) ὑϑ,κι ἡ ᾿] ! " 

τὸν ττλοῦν διηγεῖται. ““γαμέμνων δ᾽ ἐπεὶ ἀπηνὴς ἔρχεται. 
ε Ν ΣΟ Ἀπ} ᾿γ. Ἐν 7) )) ἐς ΟῚ ΝΠ κ᾿ 

εἵστετο δ᾽ αὐτῷ ἑτέρα ἀπήνη, ἔνϑα ἦν τὰ λάφυρα καὶ 
! γι Ὁ 3 ᾿ 

ἢ Κασανδρα. αὐτὸς μὲν οὖν προεισέρχεται εἰς τὸν 
5 »-» , , 

οἶχον σὺν τῇ Κλυταιμνήστρῳ, Κασανδρα δὲ προμαντεύ- 
Η 5 Ν , 2 -" ᾿ ς “" . 

ἑται, πρὶν εἰς τὰ βασίλεια εἰσελϑεῖν, τον ξαυτῆς καὶ 
ἌΡ , ! ν Ν 2 3 "ἢ 

τοῦ «““γαμέμνονος ϑάνατον καὶ τὴν ἐξ Ὀρέστου μητρο-- 
, Ν Ψ δὰ « { , εὖ Ν , κτονίαν, καὶ εἰσπηδᾷ ὡς ϑανουμένη, δίψνασα τὰ στέμι-- 

»Ἥ - Ι 

ματα. τοῦτο δὲ τὸ μέρος τοῦ δράματος ϑαυμάζεται 
« " 5») γ " κ) ς μ 59) ᾿ 

ὡς χαὶ ἔκπληξιν ἔχον καὶ οἶκτον ἵχανον. ἰδίως δὲ 
ΕῚ ! Ν ᾽ , ϑιόΎοιν - 2 “.«Ω 

Αἰσχυλος τὸν ᾿“γαμέμνονα ἐπὶ σκηνῆς αναιρεῖσϑαι 

ἢ) ἀπιὼν τῇ Μ. οχ ὑπέσχετο, 4186 ἴῃ ΕἾ. Ροβὺ Ἴλιον Ἰορίταν, 

Βοος Ἰἰοοο οχοίϊαϊδβ ν᾽ ἀθίασ. 



ΕἸ 

ποιεῖ, τὸν δὲ Κασανδρας σιωπήσας ϑάνατον νεχραν 

αὐτὴν ὑπέδειξε, πεποίηκέ τε “ἔγισϑον καὶ Κλυταιμνή.- 

στραν ἑχάτερον διισχυριζόμενον περὶ τῆς ἀναιρέσεως 

ἑνὶ κεφαλαίῳ, τὴν μὲν τῇ ἀναιρέσει Ἰφιγενείας, τὸν δὲ 
ταῖς τοῦ πατρὸς Θυέστου ) ἐξ ᾿“τρέως συμφοραῖς. 

᾿Εδιδάχϑη τὸ δρᾶμα ἐπὶ ἄρχοντος Φιλοχλέους 
᾽ ͵ Ν ͵ » 
ὀλυμπιαδι ὀγδοηχοστὴ ἔτει δευτέρῳ. πρῶτος “1Ἶ-- 

͵ ΕῚ , " ! 2 , - 
σχύλος ““γαμέμνονι, Χοηφοροις, Εὐμενίσι, Πρωτεῖ σατυ- 

. ὦ ΕῚ ͵ "»- ω 5 , 

ριχῷ. ἐχορήγει Ἐενοκλῆς “φιόνευς. 
! Ὗ . « 

Θεράπων ᾿Ἵγαμέμνονος ὁ προλογιζόμενος, οὐχὶ ὁ 

ὑπὸ «ἰγίσϑου ταχϑείς ὅ). 

2 Ὀρέστου Μ. Οουγ. )οιοΥ 5, 

3) χῃ Μ. εἰχοότῇῃ ὀγδόῃ ΕῚ. Ἐπιοηᾷ, Μριγβῖι8, 

4) Ηἰβ νϑυύθὶβ, αὰδ6 ἴῃ Μ, ροβί ᾿πβουῖρ! ομ 6 πὶ ἔα α]Δ6 Ἰθρα μίαν, 

5818 ΟὈΒΟΙΓΘ βἰρηϊβοαίαγ,, ΑΘΒΟΠΎ ΠΏ ΒΌΤΏρΡΒ᾽β56. αὐϊάοηη ΘΧΟΙΡΊ- 

[ΟΥ8. ῬΘΙΒΟΠΔΠῚ ΟΧ Ηοπλοῦΐ Οαγββ. ᾿Υ̓, 8524 864ᾳ., 868. 8]116Υ ΓΘΠῚ 

ΔΑΟΥΠΆΒΒ6. 



ΟΥ,1.45. 

- ω 2 »» τ ; 

Θεοὺς μὲν αἰτῶ τῶνδ᾽ ατταλλαγὴν πόνων 
- » [ΔῈ ! 

φρουρᾶς ἑτείας μῆχος, ἣν κοιμώμενος 
2 ω 5. Ν 

στέγης ΑΙτρειδῶν ἀγκαϑεν, κυνὸς δίκην, 
7) ͵ ἢ « ! 
ἀστρων κάτοιδα νυχτέρων ὁμηγυριν 

5. καὶ τοὺς φέροντας χεῖμα καὶ ϑέρος βροτοῖς 
͵ 

λαμπροὺς δυνάστας, ἐμτιρέποντας αἰϑέρι, 
Υ - ε! , -»Ὕ 

δυσμαῖς οταν φϑίνωσιν, ἀντολᾶς τὲ τῶν. 
) 

2 μῆχος ὃ ἤν Μ. μῆχος. ἣν ΝΠ ΕἸ Ἢ" μῆχος» ἣν γ δ Ιοκο- 

ὭΔΟΥΠΙΒ, δ ἀπηῖαθ οἱφίϊίαο ἰοηφίίιιϊγθηι αὐ αἰὐὶς ροίο ἰαϑογιηι ἤπθηι, 
-ν ἣ ΤΌΣ 5585. κατ ΣΙ ᾽ ᾽ ᾿ ΠΕ ΤΝ 

Δα αἀπδθ τϑϑρίοιῦ νυ. 20 : γῦὺν δ᾽ εὐτυχὴς γένοιτ᾽ ἀπαλλαγη πόνων. 

Ηᾶδπο πηΐοθ γϑυϑπὶ Πα}118. ΙΟΟῚ ᾿ἰῃἰοΥ ΡΥ ΙΟΠΘΠ., Ἰᾶπὶ ἃ Κ] 56} 0 

ῬΓΟΙΪίδπη, ἩΘΒοῖο ΟἿ ΘΟἸΓΟΥΘΒ ΒρΡυθυουϊηί, Εἶχ Αππα]ῖθιι8 ῬΒ]]ΟΙορ - 

ΟἷΒ ΘΟΡΠΟΥΪ, ΠΌΡΟΥ ὙΥ̓ΠΠ ΘΙ ΠῚ 68 ΠῚ ΠΟΥΪΒ ΔΥΡΠΊΘῊ 5. ΘΟΠ ΗΓ 586. 

8. ΤΑ07] στέγαις. ΟοΥν. δομποίδονίηυβ. θοΐθ θηΐτη 56}0]. 

Μεᾶ,, Ἡδβγομ 5. οἱ ρυδιημηδίϊοιιβ ἰῃ ΒΘΚΚ. Απροᾶ, Ρ. 8271, 28 5ϊ8- 

ταπηΐ, ἄγχαϑεν Προς Ιοοο 6886 χατὰ συγχοπὴν ἀντὶ τοῦ ἀνέχαϑεν, 

τουτέστιν ἀνωϑεν. Τα] υγαπὶ [αοϊαπξ ροοίδθ, αἱ Πᾶης. γοσθπ οχ- 

Ροπαπί ἐν ἀγχάλαις; αααπη 66 Ομβίοβ ῬΕΥ [8ΠΊ ᾿ΟΠΡΊΙΩ {ΘΠΊΡΊΒ, 

80 Ο8Π68 ν]ρ1165, ἀαἸθῈ18. 56. 1116 5 ΠῚῚ]ΘΠῚ 6886. ἃ[Ϊζ, Π]ΠῚΒ ᾿ΠΠΠΔ ΤΌΣ, 

 ΥΛΟΥΪ ἀστέρας; ὅτ᾽ ὧν δὺυϊ ὅταν, 486 ἴδυυΐ ΠΟΙ ΡΟΒ86 ἰῃ- 

[6] χουαηῦ ὙΔ]ΟΚΘΉΔΟΥΠΙΒ, ΡΟΥΒΟΠι8, ΠΙηΔοσῆϊβ, 4111, αὶ ἢπηο 

᾿ ψΘγϑατη ἀδιηπδυπη. ΝΘαχΘ ἰϑΙη6η 61 ΘΠ ἀπι8 οϑύ ἐούτιβ ΨΘΥΒΙ5, 410 

ΔΘΡΥΘ ΟΔΥ̓ΘΙΏΒ, Π6 ἴῃ ὙΘΥΡΟΥΙΠῚ οΟΥπϑέι Βα θδἰδίαί ογδίϊο, β6α ρϑὺ- 

νοηϊδί Δα ΥΘηῚ ἱρϑϑιη, 4 δἰ [θη ροΙϊᾶ 5 ηϊβοδηΐασ, ᾿ἴδαὰθ ΡΥῸ 



χαὶ νῦν φυλάσσω λαμπάδος τὸ σύμβολον, 
᾽ , 

αὐγὴν πυρὸς φέρουσαν ἐκ Τροίας φάτιν 
κ ἂν - 

Ι0 ἁλωσιμόν τὲ βάξιν" ὠὧὠδὲ γὰρ κρατεῖ 

γυναιχὸς ανδροβϑουλον ἐλτείζον κέαρ. 
ς ΤᾺ ρΦ " " ΡΥ , 20 

εὐτ᾽ αν δὲ, νυχτίπλαγκτον ἐνδροσὸν τ᾽ ἔχων 

εὐνὴν ὀνείροις οὐχ ἐπισχοπουμένην -- 

ἐμοὶ φόβος γὰρ ἀνθ᾽ ὕπνου παραστατεῖ, 

15 τὸ μὴ βεβαίως βλέφαρα συμβαλεῖν ὕπνῳ --- 
, » ᾿Ν 

ὅταν δ' ἀείδειν κἢὶ μινύρεσϑαι δοχῶ, 
« , :] , 2 , ν᾿ ὕπνου τόδ᾽ ἀντίμολιτον ἐντέμνων ἄχος, 

, ἈΠ » - Ν , κλαίω τοτ᾽ οἴχου τοῦδε συμφορὰν στένων 

οὐχ ὡς τὰ πρόσϑ᾽ ἄριστα διαπονουμένου. 
" ν , 

20 νῦν δ᾽ εὐτυχὴς γένοιτ᾽ ἀπαλλαγὴ πόνων 
᾿] , 

εὐαγγέλου φανέντος ὀρφναίου πυρός. 

1η οΥΡΥΓθίδιηθηῖο ἀστέρας Ιὰ γϑροβυῖ, αποᾶ τϊῃὶ πιαχίτηθ Ῥγο 81} 

γἱἀοθαίαν : πᾶπὶ ταῖς ἀνατολαὶς ΟρΡροππηΐατ αἱ δυσμαί, εἴ φϑίένειν 

δὶς ππᾶθ ἀθ ἴσπᾶ ορίϊτης ἀϊοϊζαγ, ἂς 516}}15. ΠΟ ἰ[6Π|. 

12--19 Τὐ]τὶ ἐνδροσόν τ᾿ ἔχω. Μαυϊέα ἄθ δὶβ νϑυβῖθιβ ἀϊβρι- 

ἰἀγιηΐ ἰῃΐθυργθίθβ, ἄππη ΟἸππη68 5101 ροιβυδᾶθηϊς εὐτ᾽ ἂν (γ. 12) δὲ 

ὅταν (ν. 10) ᾿πίογ 8586 ορροηὶ. ϑ'8ᾶ ραίοὶ οἱ ἢἷς οἵ {116 ἀθ οδᾶθῃι 

γ6 85]. Ηος βθηΐϊιῃ ἀϊοῖξ ουβίοβ, 86 ν6] ἰῃναπ|, αὐ 68. ΡΘΓ ᾿ΠΒοΤη- 

ἶδ5 οδηΐαυα οσοϊρίαῖ, δὰ ἀρρ!ογαπᾶδ ἀοτηιβ τορίδο ἰηογία δ ἀθ Δ Ὀ]. 

ΨΙά68 ὅταν ΡῬαΓδβρίοιίαιβ οασβα δἀάϊξιιπι 6856, υἂδ ΟΥΔΙΪΟΙΪΒ ΒΟΥΪΘΒ, 

Ἰοηρίουθ ᾿πέθροβίθοπο οὐβουγαΐία, ἰΐθγιιπη Δ ἰπϊτῖο τοροϑίογοιν (οἴ, 

Ἰηΐγα ν. 109 -- 189), οὐ οπιπΐα τοῖο Ῥγοσθᾶθυθ, 8', ὑπ ᾿ἰτέθγα δαᾶϊία, 

ΒΟΥ Ια ἐνδροσόν τ᾽ ἔχων. ΜοΧ, ν. 14, ἐμοὶ 6ὁχ Αὐγαΐὶ οοπ]6- 

οἴυγα, ΓΙΡτὶ ἐμήν, βῖνθ τ γὰρ Βθοουηο ἰοοο ροπογοίαν, βῖγθ απο 

ἩΡΓΑΥΙ 5 δα ργδθοθάθη δ γΘΥβιι5 π᾿ Ἰὰπῦ ΟΟῸ]18 ἈΡΟΥΓΑΓΘί. 

19 διαπονουμένου διιβρθοίιιπι Θδὲ, 8608 απ88 ἴῃ 6}18 Ἰοσατη 

ΒῈ ὈΒΟΤΔΙΙΣ ΥῸΧ ΠῸΠ ΒΌΡρρεοίι. 



20 

90 

90 

40 

5 -" ! 
ὦ χαῖρε λαμπτὴρ νυχτὸς, ἡμερήσιον 

φάος πιφαύσκων χαὶ χορῶν κατάστασιν 
5 ᾿ »Ὕ - ! 

πολλὼν ἐν ““Ζργει, τἴσδε συμφορᾶς χαριν. 

ἰοῦ ἰοῦ. 

᾿“γαμέμνονος γυναικὶ σημαίνω τορῶς 
- , " 

εὐνῆς ἐπαντείλασαν ὡς τάχος δόμοις 
2.5 Ἂς 2 - -ῸὉ- ͵ 

ὀλολυγμὸν εὐφημοῦντα τῇδε λαμπαόὶ 
! , ἐπορϑιάζειν, εἴπτερ Ἰλίου πόλις 

ἑάλωκεν, ὡς ὁ φρυχτὸς ἀγγέλλων πρέπει" 
Ρ] , ͵ 

αὐτός τ᾽ ἔγωγε φροίμιον χορευσομαι. 

τὰ δεσττοτῶν γὰρ εὖ πεσόντα ϑήσομαι 
τρὶς ἕξ βαλοὺ ἣσδέ χεωρί οὶς αλούσης τῆσδέ μοι φρυχτωρίας. 

γένοιτο δ᾽ οὖν μολόντος εὐφιλῆ χέρα 
ἢ »"Σ᾿ , 

ἄναχτος οἴκων τῇδε βαστάσαι χερί. 
» » ᾿᾿ 

τὰ δ᾽ ἄλλα σιγῶ" βοῦς ἐττὶ γλωσσῃ μέγας 
3 Ν ΄ βέβηκεν" οἶκος δ᾽ αὐτὸς, εἰ φϑογγὴν λαβοι, 

’ ΓΙ: , «ς ς Ν 5} Ν 

σαφέστατ᾽ ἂν λέξειεν. ὡς ἕκων ἔγω 

μαϑοῦσιν αὐδῶ χοῦ μαϑοῦσι λήϑομαι. 

ΧΟΡΌΣ. 

δέχατον μὲν ἔτος τόδ᾽ ἐπεὶ Πριάμου 

μέγας ἀντίδικος, 

- ΄ 5η» ; ᾿ν γ ᾽ ᾿, Κ 
22 δεὶ διαότηματος ολίγου ἐνταυϑα, εἶτα αναχραγεῖν, ὡς 

ϑεασάμενον τὸν πυρσὸν. ΞομοΙ. Μρᾶ. 

258. 20 Αϑγυπᾶρίοῃ ἱπᾶϊοϊο οβὲ, τϑοίθ ἢοο ἴοθὸ ἰβρὶ ἰηίθι)ο- 

ΟἴἸΟη68, 4π88 ΗΘΙΤΔΠΠ8 δηΐθ ν. 22 οοἸ]οοαῦθαΐ. ---- Μαδ]6 ἴῃ 1ἰὈγῖ5 

οὐ δα! οπῖθιιβ Ρ]θυίβαθθ σημανῶ. ἀπππὶ Μ, μαῦθαὶ σημαίνω. ἴμ86- 

τἰὐϊα οἸαῖαβ ΟἸγιαθπηπϑβίγαιη δὈβθηΐθση ἈΠΟ ΪΓΥ ΒΘΥΥΙΒ, αὐδ8ὶ Θὰ 

δχϑυᾶίγθ ροββϑί. 

29 ἐπορϑοιάζειν Μ. Οουγοροίπμη. ἴῃ Υ. ΕἸ. Εν 80 ἀγγέλων 

Μ. Οοχιρθοίαπι ἰπ Υ. Ἐ'. 

Ν 



ΠΠενέλαος ἀναἕξ ἠδ᾽ ᾿“γαμέμνων, 

διϑρόνου Διόϑεν καὶ δισκήτττρου 
τιμῆς ὀχυρὸν ζεῦγος ᾿α“τρείδαιν, 

40 στόλον ᾿Πργείων χιλιοναύτην 

τῆσδ᾽ ἀπο χώρας 

ἦραν, στρατιῶτιν ἀρωγὴν, 

μέγαν ἐκ ϑυμοῦ κλάζοντες ““ρη 

τρόπον αἰγυπιῶν, 

00 οἵτ᾽ ἐχπατίοις ἄλγεσι παίδων 

ὕπατοι λεχέων στροφοδινοῦνται 
πτερύγων ἐρετμοῖσιν ἐρεσσόμενοι. 

δεμνιοτήρη 
πόνον ὀρταλίχων ὁλέσαντες" 

δδ ὕπατος δ᾽ ἀΐων ἢ τις ᾿Ππόλλων 

44 ΤΑΡτὶ Ἡτρειδᾶν, ΡΥῸ 40 806 ΠὨἰπᾶ. ᾿ἡτρείδαιν. Υαϊρο 

᾿Ατρειδῶν. Μοχ χιλιοναύταν οἱ ἀρωγαην Μ. 
΄ 

81 ὕπατοι λεχέων ἰῃϑοϊθηΐογ απϊᾷοπι ἀϊοίαπη 6βὲ, 868 β8ἴηθ 

ἄυθῖο δῦ Αθβοῦυο ρῥγοξθοΐατῃη, πθάπ8 [ΘΠ ΘΥΆΓ 5. ΠΟΙ] οἴ Γ]8Β. ἐθηΐδη - 

ἄστη. Ναπι ὕπατοι λεχέων ἴϊὰ ΡΟΠΙΐαΙ ΡΓῸ ὑπὲρ λεχέων, αὖ 5᾽π)ὰ] 

ἰηβιῦ ποίϊο ΒΌΡΘΥ ΔΟΥΙ : γα]τασὶ! Βαρτα ΟΕ ]]1ὰ 50 ] τὴ. νοΐϊδηΐ. [ῃ 

ΔἸΠΟΥΘ Θἰΐδπι ΙΟ6Ὸ --- ὕπατος δ᾽ ἀΐων --- βθάθην αἱ νἱπᾶϊοθβθ, ααὶ 
1118 ορ᾿ψα]δηίαῦ, βιοαῦ Αὐγ]άαβ ἸηᾶρηοῸ8. δὲ ροίθηϊθβ ΤΏΔ]ΟΥ Θαδ ΠῚ 

Ταρίτον, ὁ χρείσσων Ζεὺς, 88 νυἱηᾶ᾽ οαπάμμη 866] 18. ΠΟΒΡ ΠῚ ὙἹο δεῖ 

Ττοῖδηὶ τηϊἰϊ. [ΠΙΠΔοΟΥΙ͂Ι δτρεφεδινοῦνται, ἴογπ!α Ἠοχηθτῖοδ, 

ΑΘΒΟΒΎ ΕΠ ἰϑαπη 6886 σΘηβθηῖ. Οογίϊιβ δϑί γϑύβιιβ Ἡοιπογίσοβ, Οὔ, 

ΧΥῚ, 210---.8, ρΡοθίδθ δηΐμιο ΟὈΥοΥβαῖοβ 6886. 

δὃδ τῶνδε μετοίχων 8080]. Μρά. ἱπιθυργθίδευῦ ὑπὲρ τῶν μετοι- 

κιόϑέντων νεοσσῶν, ουἱ ἰηϊεγργθίδιϊομὶ οὐβίας αυοὰ τῷνδε ποῖ 

Ροίθϑὲ γϑίουυὶ δὲ δοβθηΐθθ, Π66 μετοίκων ϑρίθ ἀθ γδρεϊβ ΡῈ}}}8 ἀΐσογο- 

ἴασ, δι 648,. απ 4πὸ σοηβθηϊε 80}|0]. ἕόορῃ. ΟΟ, 984. Αἰόχύλος 
᾿ " , δὼ « -" ᾿ , ᾽ ᾿ - 

τους οἰῶώνους τῶν υψηλῶν τοπῶν (μετοίκους) ἀντὶ τοῦ ἐνοίχους. 



ν " 

ἢ Πὰν ἢ Ζεὺς οἰωνοϑροον 

γόον ὀξυβόαν τῶνδε μετοίχων, 
ὑστερόποινον 

, - τι , 
πέμπει παραβᾶσιν ἔρινυν. 

60 οὕτω δ᾽ ᾿“τρέως παῖδας ὁ κρείσσων 
2 

ἐπ’ ““λεξανδρῳ πέμπει ξένιος 

Ζεὺς, πολυάνορος ἀμφὶ γυναικὸς 
Ν , 3 - 

πολλὰ παλαίσματα καὶ γυιοβαρῆ 

γόνατος κονίαισιν ἐρειδομένου 
θῦ διακναιομένης τ᾽ ἕν ττροτελείοις 

κάμακος ϑήσων Δαναοῖσιν 

Τρωσί 9᾽ ὁμοίως. ἔστι δ᾽ ὕπη νῦν 
ἐστι" τελεῖται δ᾽ ἐς τὸ πεπρωμένον" 

οὐὔϑ' ὑποκαίων οὔὐὔϑ’ ὑπολείβων 
" ΡῊ , ᾿] , [- - 

170. οὐτε δακρύων ἀπύρων ἱερῶν 

γιάοηΐαν τηδῖθ Ὑϑίθυτ νϑίθυβ ἔπ ΡΥ ἐἶβ 5θ θη 18π|, ααἰ αν68 δὅυϊοβ, 

ἴῃ 81{|8 Ἰοοἱὶβ δριἰδηΐθβ, ἀθουπ) Ὑἱοΐποβ οὐ ατιαϑὶ ἱπαα1]1η 88 σΟ6]1 

γοσαΥ ᾿ἰη 6] χοσαί. Βρθιη ρουβροχὶν ΚΙ βθηΐ8. 

604 ἐριδομένου Μ. Οὐοτν. ἴη Β. αποῖξ, 

69. 70 [ΓΙΡεὶ ἑποχλαίων. ΟΑβδαθοπαβ ὑποχαίων, απὸ τϑοθρίο 

οὔτε δαχρύων 8θιγαιὶ Ροίδθϑί. (θίθιπιη ἄπσυρα ἱερά πθαῖιθ δὰ 

ΤΡΒΙρ πΐδθ πηι ]δίϊοπ θὰ ρου πθηῦ, απδ ταῦ ΗΠ ΠηΪ Δ] ΟΥ 1-- 

46 5θηΐϊθηζα, θαι, αποα ΘῬΟΠΟΘΙΏΔΠΠΟ Υἱδπη αϑύ, 84 πρβοῖο 

αποα βδουβοίαπη δὉ Αὐγ]α]8. παρ]θοΐππ, 564, Παρίζαηῦθ 56 ΠΕ Ἀ ΠῚ 

ὭΘΧα, οαπὰ ΟΠ ποι ἀθίηο δα ῬΑΡΙαῚ8. τϑίθσθη ἃ βαπί ἐπηπμρίας παρ-- 

ἐα5, ααδ6 οἰΐαπὶ ἰηΐτα, γ. 700, τηϑπηογσγϑηΐασ. Ὑ146 ἀθ βδοῦὶβ οοπ- 

}υρΆ 1105 Εππηθη. ν. 214, οἱ Ῥ]αί. Τορρ. ΥΠΙ, Ρ. 241 Ὁ : ἀϑυτα 

δὲ παλλαχὼῶν σπέρματα, αυϊθι8 ΟρΡροπαηίαγ, απδὸ ἄὯθ Ἰορτ 5 

ὈΧΟΥΙΡ 8. 800] 1οἷν, ταῖς μετὰ ϑεῶν καὶ ἱερῶν γάμων ἐλϑούσαις εἰς 
" ᾿᾽ 

τὴν οἰκίαν. 
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ὀργὰς ἀτενεῖς παραϑέλξει. 

ἡμεῖς δ᾽ ἀτίτᾳ σαρκὶ παλαιᾷ 

τῆς τότ᾽ ἀρωγῆς ὑπολειφϑέντες 

μίμνομεν ἰσχυὶν 

7 ἰσόπαιδα νέμοντες ἐπὶ σκήπτροις. 

ὃ τὲ γὰρ νεαρὸς μυελὸς στέρνων 

ἐντὸς ἀνάσσων 

ἰσόπρεσβυς, Ζρης δ᾽ οὐκ ἐν ἀώροις" 

ὁ ϑ᾽ ὑπέργηρως, φυλλάδος ἤδη 

71 ἀτίται Μ., αυοᾶ εὐ ρ΄ο ἀτέται οὐ Ρ΄οῸ ἀτέτᾳ δοοὶρὶ ροίδϑβι. 
Ηος, αὐ ἐαίία8, οὰπὶ ΗΘΙθμΠηΟῸ ΡὈγϑθία] : ΠδΔ Δ ραββῖίγα 7] ὰ8 [θ61- 

τη δύο ἢἾ8 βρηϊβοδίϊο γοῦϊβ πη θ8 οἰγουτηβοσιρία οϑί, Νϑᾷαθ, 8ὶ 

ἴπ Εστηθπ. γ. 2671 ἀτίτας οϑὲ 8 φιεὶ ροῦπας ποὴ ἴμῖι, ὁ μὴ τίνων, 

ΒΟ πηδρὶβ ραββίγθ 4πδπὶ δοίϊνα ἀϊοίαπη οϑῦ; ἤθᾶαὰθ ἴῃ ΗΒ ΘΙ 

δ᾽ οββα ἀτίτην' ἀτιμώρητον, ἄπορον, ἄτιμον», τὸν μὴ ἔχοντα ἀπο- 

τῖσαι νΟΟΘΤα ἄτιμον γουίο ἑππμοπογαίμηι, 864 ρογίίποσθ ρμεΐο δᾶ 

ἄπορον οἱ τὸν μὴ ἔχοντα ἀποτῖσαι, «υϊθιβ γοΥ018. ἀθβίρπαίαν ἀθδὶ- 

ΤΟΥ ΘΘΙΆΓΙ ἱπορ8, 4αἱ ργορίθι ἀτιόίαν οἴαὶ ἄτιμος. Υἱᾶθ8β ἀτέτην 

6586. ΘΕ Πὶ Οἱ ΠΟ ΒΟΪΥ1 Ὑ6] ΡΟΘΠΔΒ Υ6] τ] 8 Π]. 

10. 171 Τιἰδιὶ ὅτε οἱ ἀνάσσων. Οὐ. Ππᾷ Αὐτγαίαβ, δος 

ΗΘΥΠΊΔΠΠ118. 

18. ΤΑΡτογιπὶ βουϊρίιγα Ἄρης δ᾽ οὐχ ἔνι (ἐνὶ Β.) χώρᾳ, ααποᾶ 
οββοῦ ἤἴἴαὐς βοίία πον ἡπαηθί, ἃ οουσυθοίοσα σοποϊηηδία οϑύ, απατη ἴῃ 

ἉΤΟΠΘΙΥΡΟ ΠΙΌΓΑΥΪ ΘΥ̓ΟΥΘ ΟὐὈδβουγαίατη οββοί, απο ΑΘβομν ] τη βουὶ- 

Ρϑῖ886 Ραῖο, οὐκ ἐν ἀώροις. δοΥθα νεαρὸς μυελός οἰϊαπη δα αγοη- 

ἴδ Τουτὶ Ροβθθηΐ, πραὰθ 8818 ἀθοϊασδηῦ ϑθίδίθμη ἱπητηδ  ΓΆΤΩ ; 

ἀώροις ΟὨΠΘΙ αἰ ΟΠ 6 Οχὶ μι, Θὰ τρβιϊαΐο οὐ Ὠϊδίαβ ἴπ 

βπιθ γΘΥβιι8. (Ο]]Π}π}, οὐ σὰ. Ῥοθία ὑπέργηρως ΡΥῸ γέρων ἀϊχοτῖξ ἴη- 

{6} ἴσαν, οὐ δαδδοῖον 1114 γα ηβ]αίίο, αυ8 Ἰαθίαπι οἵ απδβὶ βογί πῃ 

}αν θη 1118. ΘΟΥ̓ΡΟΥΪΒ. βρθοῖθπι φυλλάδα νοσανὶδ, ἀρ ϊββί πη ῬΓΆΘΡΑΓΑ ΙΓ, 

19 τἰϑιπεργήρως Μ. βιδῃ]θῖαβ εὐ ῥ᾽ ασϊηνὶ οαϊΐουθβ τό ὃ. ὑπέρ- 

γηρῶν, 864. θη 6. ΤΆ ΒΟΙ]ΠῸ ἀρείων » ααροα υὐ [ΟΥγίαββθ ἔδυτὶ ροββϑοῖ, 



ΙῚ 

80 κατακαρφομένης, τρίποδας μὲν ὁδοὺς 

στείχει, παιδὸς δ᾽ οὐδὲν ἀρείων 

ὄναρ ἡμερόφαντον ἀλαίνει. 

σὺ δὲ, Τυνδαρέα 

ϑύγατερ, βασίλεια Κλυταιμνήστρα, 

86 τί χρέος; τί νέον; τί δ᾽ ἐπαισϑομένη, 

τίνος ἀγγελίας 

πειϑοῖ περίπεμστα ϑυοσκχεῖς: 

πάντων δὲ ϑεῶν τῶν ἀστυνόμων, 

ὑπάτων, χϑονίων, 

90 τῶν τ᾽ ἀγρονόμων, τῶν τ᾽ ἀγοραίων, 

βωμοὶ δώροισι φλέγονται" 

ἄλλη δ᾽ ἄλλοϑεν οὐρανομήκης 

λαμπὰς ἀνίσχει, 

φαρμασσομένη χρίματος ἁγνοῦ 

δὶ οοᾶθχ ρυδθθοσοῖ, ποη αἰτγ0 ἰ ογθηπιτὰ ογαῦ ἴῃ ὙΘ ΒΘ 8. ΡΟ. ΘΥΥΪ - 

Ιη08. ὙΥΘΙΙΔιιΘΥΪ ὁ ϑ᾽ ὑπέργηρως βῖπ6 ἀπθιςαύίοπο τθοθρὶ, Ὠϊαία ἴῃ 

ὙΘΥΒ5. ΡΥΘΘΟΘαθ ἢ 18 ἤπη6 Βα ]δίο. 

88 δῖο Πἰπάογῆμβ, ααἱ τοῖοι Μ. πᾶθθῖθ Τυνδαρέω, ϑβΌρτᾶ 

Βουρίο οὐ; 804 [Π{{ῖἃ ὦ 6Χ αο ἴαοίδ. 

87 ϑυούχεὶς ΤΌΣΠΘΡΙΒ 6Χ ΗΘΒΥΟΠΪΟ τοβίϊαϊ, Μ. ϑυοόκιγεὶς; 

ῬΙΪΟΥΘ , 80 4118. τῆϑημ δααϊίο, 808]. σευϊδοῖ. 

90 Τἰρνὶ τῶν τ᾽ οὐρατίων τῶν τ᾽ ἀγοραίων. ϑγϑατῃ. 67666- 

γαπύ Ἡθδίηϊ8 ῬΟΥΒΟΠῸΒ δἰαθθ, Ὑαυϊρσαύαμη ἔγιιβίσα ἀθίθηαιὺ Ηοὺ- 

ἸΠΔΠΠΙΙ5. : ὩΔΠῚ ΟἿ ααἱ ἴῃ ΟΟ6]Ὸ ἀθριηῦ, ΠῸΠ αἰνουδὶ ϑαηὺ 8 118 

απ Βοιηϊπθτη πθροί 5 δαάβαηΐ, Ετηθηᾶδαυϊ, οο]δίο ϑϑδρί. 271 : τοὶς 

πολλισσούχοις ϑεοῖς, πεδιονόμοις τε καγορᾶς ἐπισχόποις. Οὐρανίων, 

δα ὑπάτων δαἀβογὶρίαπι, βϑιοοοβδὶῦ ἱπ ἸΟΘῸΠῚ 6᾽118 γΟΟΪΒ, 486 δηίθ 

ἀγοραίων ἴδοϊ!]6 Θχοίᾶογθ ροίθγαδί, 

91 δώροις Μ. Ὅοττ. ἴῃ Ἐ' 
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-»ΣΣ ͵ 

9ο6 μαλακαῖς ἀδόλοισι παρηγορίαις, 
πελάνῳ μυχόϑεν βασιλείῳ. 

τούτων λέξαις ὃ τι καὶ δυνατὸν 

καὶ ϑέμις ἡμῖν, 

παιών τε γενοῦ τῆσδε μερίμνης, 

100 ἣ νῦν τοτὲ μὲν καχόφρων τελέϑει, 
Ἀ ἢ .52 -“ ᾿) Ν , , 

τοτὲ δ᾽ ἐκ ϑυσιῶν ἀγανὴ φαίνουσ 
υ Ἀ Ὕ ͵ ΠΕ " 

ἐλπὶς ἀμύυνει φροντίδ᾽ ἁπλῆστον 
" ' , , 

τὴν ϑυμοφϑόρον λυπῆς φρένα. 

97 Κἴο Ηδγίπηριβ οἱ πᾶ, Τὐἠθγογαπι λέξασ᾽ αἰ  Υ818 γι] ηϊ- 

ΡΒ ἰπουὶ οομαρδηΐαν Ἡδγιη. οἵ ϑ'ομηοίάον,. 

98 αἰνεῖν Μ. ϑεᾷ γογιββίπηθ ϑοβοθηϑηπιι8β αἰνεῖν ΠῸΠ 6886 

ΒΙΤΩΡΙΙΟΙΤΟΥ αἴσογα σοΟμ ἰοῦ, 56 ΒθΙΏρΘυ ὨδΌοΥΘ δα αδπὶ Ἰπα]ο1} δ 

γοϊαπίδεϊβ ΔΒ σου οπθα. ΟΡ βὶ ἡμῖν, ααστῃ Βα] πβηηοᾶϊ ᾿ἰρτὰ- 

ΤἸΟΓΠΠῚ ΘΙΤΟΥΘΒ Θὔϊδιη ἴῃ 8118. ἸΟΟἿ8 δηϊπηδαἀνθυίθγθιη. Κ[ἴο ΞΠΡΡΙ. 

969 ῥγῸ 60 αυοᾶ Μ. Βεροῖ, εὐθυμεῖν ἐότιν εὐτύχους ναίειν δόμους, 

ΤΘΡΟμ6 ἐνϑ ὖμιν ἐστιν, 5ῖνθ ροίϊβ 

ἐνϑ᾽ ἔστιν ὑμῖν εὐτύχους ναίειν δόμους. 

101 ἀγανὰ φαίνεις Μ. Ουοᾶ 8 6 φανεὶσ᾽ ΟΥ̓ πη Θδέ, Ομ Ϊ οὶ 

Ροϑϑὶῦ προφανεῖσ᾽. ϑ'δἃ τοοΐθ υἱάθίασ ΕἸογθη πὶ ΠΡ ταγῖβ, Θατηαιθ 

βθουίιβ ΤΎΪΟΙ 8, ΒΟΥ ρΒίβ86 φαίνουσ᾽, 4ποἃ ΗφΙτηδηπιβ ορίϊτηο 

Ἰπέογργθίδει. ἱμοθηβ, 6011. Επτ. ΕἸ. 1288 : ἀλλ᾽ οἵδε δόμων ὑπὲρ 

ἀχροτάτων φαίνουσί τινες δαίμονες. υο ἴῃ Ιοθο πὸ οὰπιὶ Ηατγέμηρο 

Βουθ88 βαίνουσι, γοῖδηῦ 486 Βοαπαπίαγ, τί ποτ᾿ εἰς φανερὰν ὄψιν 

βαίνουσι βροτοῖσιν; Βυιοτὶ οοπ]θοίαγαπη δαίνουσ᾽, 488 πιὰ] 

ΑΥΤΙΒΙῖ, τηϑυϊίο ἀδπηηανὶ ὙΥ ΘΙ οΚοΥαΒ, τὖὸ 80 ἢοο ἰοοὸ αἰΐθπδῃ. Η. 

7. ΑΒγθηβὶὶ ἃς ἀναφαίνεις ΤΊΤΟΥ ΕἼΡΕΤΟ Ρ]Δοιἶ886, απὰαπ ΥΟΘΘΙΏ 

ἀγανή 5818 ταθαίαν ΘΟ ΓΔΡΟΒι απ χαχόφρῶν. 

102. 8 ἀπλειότον Μ,., οοττ. ἰῃ ΕἸ. Ἐ, ρα βῖς δχμϊθαϊ, 

αὐ ΟΟΥΤαρΡίς Ἰοραπίαγ ἴῃ Μ. ϑυμοβόρον ΕἸ. Ἡθιτηᾶππιβ ΟἹ πὶ τῆς 

ϑυμοβόρου φρένα λύπης, ΠΟΥ ΒΒΙΠι18 ΟΠΓ8 φρενολύπης. ὙΦ ΚΟΓὰΒ 

τὴν ϑυμοβόρον, φερελύπην. Νεοαιιθ ΡΥΟΡΑΡΙΠΟΥα βαηΐὶ ἤπ86 γϑὶ 
ΤΩΪΗΪ γ6] 8118. ἴῃ τηθηΐθι γΘΠΘΥΙηΐ, 
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- ’ ᾿ .- , κύριός εἰμι ϑροεῖν δδιον χράτος αἴσιον ἀνδρῶν τροφὴ 

105 ἐκλεχτῶν᾽ ἔτι γὰρ ϑεόϑεν καταπνείει ττειϑωὼ τὸ 

μολιτᾶν ἀλκᾷ σύμφυτος αἰων' 
ὅπως ᾿Αχαιῶν δίϑρονον κράτος, ᾿Ελλάδος ἧβας 

ξύμφρονα ταγὰν, 110 

105. Θ ἐχτελέων ᾿ἸΡΥΪ οἵ, απο ᾿ΙΡΥΟΓ τα δποίου δῖ: ἢἶ 81] Δ 66}, 

ΒΟΒΟΊΊΟΩ ἱπῆπιδθ δοίαϊ 8 δα Ασϊβίορῃ. βδηῃ. νυν. 1276. Ηοο οββοῦ 

αὐἰμίονηι. ἐντελέων, Οοπ͵]θοίαγα Αὐταὶ Δ0Ρ ΗδΥΔΠΠΟ τηπ] 54 πὸ 

8115. γϑοθρίᾷ, 60 4πῸὸ νοϊπηΐ βθηβιι, τῶν ἐν τέλει ὄντων, ὙΥἱάθίασ 

6886 ΡῬΘαΘΒΙΓΙΒ ΥΟΧ 5ΘΓΙΟΥΒ δοίαιβ. ϑΟυρδὶ ἐχλεχτῶν, αποᾶ οἵ γνϑὺ- 

8118 ΔῊ {5 ΓΟΡΒἰΟτ5 σοΙηπμηθηᾶδί οὐ ΤιθοΥ τ] απμοίονος ἰδαπαΐηι «ἰοἰοοἰὲ 

(1, 86), αὶ οἴΐατη νυ. 92. 96. 100 Αδβομυ τη δχρσθδβιύ, Μοχ χα- 

ταπνέει (απᾶ δηΐίθ εἰ Πἰἰίεγα θγ888) μολσὰν (Ῥγἴπιδ τηδπτι8. μολιταν) 

ἀλχὰν Μ. χαταπνείει ΑἸᾶ., ἀλχᾷ Ηθτηι., μολπᾶν ΒοίΒ., 4π86 Γοοθρΐ, 

864 ΔΠΙΟΥ ἱΠΙΘΥΡΥΘΙΟΥ ἰοσαπὶ ΑΙ ΗΠ] ΟΠ] τη πτὴ οὐ υᾶὺῖὶθ ἃ ΥἹΓῚ8Β ἀοοΙ 5 

ἰγαοίδίπη, Νάιη ααἱ Ηδυτηδημτη Βα, ἰΐα ἔθγα υϑγίπηΐς : 

αὐἀΐιο πευϊδιὴ αἰὐοϊτείιι5. βαπιοίαπι σαγπιίηπην ἱηϑρίγαί ἑθηιρογὶς βραϊζμηι 

οιηι οαροαϊίίοπα σοηεγοίμηι, ἴαϊα]θ 11π4 ἀθοθηηΐθτη ποηᾶττη 6χ- 

δοίατη. Ὑϑγαπι, αὐ αἰών 511 ἰοηιρογὶς 5ραίίμηι, ἃ6 απὸ ἀπ ται] ροίαϑί, 

ἄάλκα, τοῦτ, Ῥαθπδτη αὐΐάθιη οὐ Ὁ61}1 οογίατηϊηα βᾶᾷθρθ βἰρῃϊβοδί, 

ΠαΠαΌΔΙ 6111 σΟΠ ΠΟ Π ΘΠ, 60 5688 απὸ αἰοῖταν ῥεοϊίμηι ΤΥο)α- 

παίηι, ῥοἰϊηι Τηοδαμπι. Ἰίδαπθ νοείο : αὐΐμο πε ὶ αἰοϊηίξμς δαάαηι, 

ἔδουπᾶδο ργδίίατη ηραδθ,, ἐπβρίγαί οανππμην τοδογὶ οοηηαία αοίαϑ. 

οοθ ἀλχᾷ 86 5ἰρηῃϊῆοαί, Ὀ61160 τΌΡοΥΘ ἀοβεϊξαίαμη, νἱπὶ οδπδπαὶ 

Δάππο τϑίϊπθγθ δὰ αυϊδαυ!α 46. Πυ͵]ὰ8 Ἰοοἱ βουϊρίτπιτγα βίαίαϊβ, «αὶ 

ἔογίαββθ ΠῸΠ ΡΘΥβϑηδίιβ οϑῦ, ἀηϊγθύβϑιη Ἰοοὶ βθηζθητα τη Ρϑίθί 68 ΠῚ 

6556, τί 56Πη685 αἸοδηΐ 586 18 Π| Κ,ΟΓΘΥΘ. ΠΟ ΡΟΒ56 Γ88 Ὀ6]]Π 1685, ἀ]οο 6 

ΡΟΒ86 : χύριός εἰμι ϑροεῖν. ιδθ ΠΟῺ 5ἴηθ {15 1{18 νθίθυ πη ΠῈ}} ἴθ πὶ 

Μαυδιίμοπίαπι 5ου]ρβίβδβα ραᾳΐο. Αρίθ Ηδγίπηραβ οοπία Ἐπτ. Ηδῖο, 

ἔμι, 678 : ἔτι τοι γέρων ἀοιδὸς χελαδεὶ ιναμοσύναν. 

108 ξύμφρονα τὰν γᾶν Μ. Οοττ,. ἱπ Β. ΕἸ. Ε. βοᾷ ταγή 

ἀααπι ῬΥΪΓΏΔΠῚ ΘΟΥΤΙΡΘΥΘ 80168΄, ΒΙΟΠΙῇ, 501, ταγόν, Ηθιπ). τάγαν; 

αϊθαβ ργϑοβίαγοι ΠὨΙ ΠΟΥ ξύμφρονε ταγώ; βὶ ἰϑοίϊο τηυἱαπᾶδ οββϑί. 
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πέμπει σὺν δορὶ καὶ χερὶ πράκτορι ϑούριος 
ὄρνις ᾿ 

110 Τευκρίδ᾽ ἐπ᾽ αἶαν, 

οἰωνῶν βασιλεὺς βασιλεῦσι νεῶν, ὁ κελαινὸς, ὁ δ᾽ 

ἐξόπιν ἀργᾷς, 116 

φανέντες ἔχταρ μελάϑρων χερὸς ἐκ δοριπάλτου 
παμπρέπτοις ἕν ἕδραισιν, 

βοσκόμενοι λαγίναν, ἐπὶ κυμάδι φέρματα, γένναν, 
115 βλαβέντα λοισϑίων δρόμων. 120 

αἵλινον αἴλινον εἰπὲ, τὸ δ᾽ εὖ νικάτω. 

κεδνὸς δὲ στρατόμαντις ἰδὼν δύο λήμασιν ἔσους 

109 ούδπι ΠυἾὰ8 ΥΘΥΒῚ5 50 ρίαΥα πὶ ΒΘ γανὶ ΑὙἸβίορη. ἤδη, 

1289, αὰοὸ ἴῃ Ιο60 οἴΐδπὶ ν. 104 οὐ 107 Πυ)8 ἴαθαϊαθ δθθγαπίαγ. 

1 ΑΘΒΟΒΥ] νθίθγο οοάϊθο ἀαπηῚ γΟΟΔΡΌΪ πὶ χερέ Οᾶϑιι Θχοϊ ἀἰββού, 

καί ἃ οοΥγθοίογο ἴῃ δίχας τηπίαϊαπι 6ϑὲ, ἀηᾶθ ΠΟΒΟΙ ΠΟΥ Παθοπηέ : 

σὺν δορὶ δίχας πράντορι- 

111 Ιἱδτὶ ὃ τ᾿ ἐξόπιν ἀργίας. Τ|πἃ Ηδτέ., πος ΒΙοπη, οοΥν. 

112 Τὴρτὶ δορυπάλτου. Οὐοττ. ΤαγμΟθα8. 118 παμιπρέποις Μ. Οοττ. 

ἴῃ Β, ὧν δοαάϊδιις τπαϊΐψιιο σοπϑριοιῖς, 

114 λαγίναν ἐριχύματα (ἐρικύμονα . ἐδ τὰ τον ον ἐριχυμάδα 61 4]61) 

φέρματι γένναν Μ., οτῃ ἀπ] ὰ5 80 ΠΟ] αβίθβ 9λα θέντα Ἰυηρὶε χατὰ 

τὸ νοούμενον, αυδδὶ ρυϑθοθββίββοί τὸν λαγωὸν. ϑ'ϑἃ ἅθ πιδίγθ βγᾶ- 

νἱάαθ «ασθτη ἀρδίαγ, τηϑβο. ἢ ΡΘῚ ΘΠΔΙσΘη ᾿ΠΠαΐατη ῬΘΥΠΊΪ ΓΙ ΠῚ 

Εδϑϑῖ ; οὐ γένναν ΠῸῚ 4ἦ6 ρδιθηΐθ, 564 46 Ῥ͵γῸ]6 δαΐ, ααοα νϑυῖι8 

οδί, ἀθ αἰτϑαὰθ δοοΡὶ ΡᾺΣ δϑύ. [ἴα πθ ΡυΙΘηΪα8. ΘΟμ ΘΟ: λαγίνας 

ἐριχύματα φέρματα γέννας, 811] 4118, ΠΙΒ1] αποα ΓΟΥΓῚ Ροββὶδ : πθαὰθ 

Θπΐπη ἐρικύματα Υ6] Ροίϊπ5 ἐριχύμονα ἄθ Ργοΐθ, πθὺ φέρματα ἀ6 

τηδίγα αἰοὶ ροίθϑδί. Θυδθ 08 ἀθαϊπηιβ, 60]. ΗφδυοὮ. χυμάδας" 

ἐγκύους, 55. νογίαβ : ἀθυογαηΐος φοπιις ἰορογίνιηι, ομθν πιαίγο φνραυϊάα 

βείι5, ἱπδίαμία ραγίι ἱμίουοορία. Ἐάθιη ΔἸΔ6 αἰχὶξ ν. 127 αὐτότο- 

χον (σὺν αὐτῷ τῷ τόχῳ 56}. Μ.) πρὸ λόχου. 

117-19 λήμασι διόσούς Μ. Ἐπιθηᾶαγί; Ππᾶ. Το θοκίιβ 

οοηθοογαΐ λήμασι πιότούς. Μοχ λογοδαίτας πομποὺς τ᾽ ἀρχάς Μ. 



16 

᾿“τρείδας μαχίμους ἐδάη λαγοδαίτας πομπᾶς 

ἀρχούς" οὕτω δ᾽ εἶπε τερῴζων" 125 

120 »χρόνῳ μὲν ἀγρεῖ Πριάμου πόλιν ἅδε κέλευϑος, 
παάντα δὲ πύργων 

κτήνη πρόσϑε τὰ δημιοπληϑέα ΙΠοῖρα λαπάξει 
πρὸς τὸ βίαιον. 130 

οἷον μή τις ἄγα ϑεόϑεν κνεφάσῃ τροτυπὲν στό- 
μιον μέγα Τροίας" 

1295 παροιϑὲν οἴχων γὰρ ἐπίφϑονος ΄ἥρτεμις ἀγνὰ 

λαγοδαίτας πομποὺς τ᾽ ἀρχούς ΕἸ. Β,, Βθοθρὶ Καγβίθηϊ! οιηδπᾶδ- 

ΤἸΟΠΘΙῚ., οἰΐϊδιη ὈΙηἀογῆο ρῥγοθαίδιη. Οὐηβρθοῖο ργοᾶϊρῖο Οὐδ] ἢ 88 

ἴῃ 6116 χῖῦ Δα 1188 6886 Αἰτδβ, οὖ δηϊπηῖ8β οὖ ᾿πρ υῖο ΔΑ. ΔΤ ΤΩ 

5111}68. 

122 ΤῊΡΥὶ δημιοπληϑῆ. Οονν. Ο. Ο. ΜΆΠοΣ : οἵ, ἐναγέα ϑΌΡΡΙ. 

122, Ἰοὶρ᾽ ἀλαπάξει Μ. ΟοΥν. ἰπ Ε΄, οὐ δ ΕἸπιβιοῖο. ὅ':6ϑ βαπὶ 

4118, ααδθ ἀπ απο τηονθηΐ. Νά, αὖ πρόσϑε ῬΘΥ ΡΓΟΪ]ΘΡ51η 

ΔΟΟΙΡῚ ροββὶῦ, ορθϑθ ΤΥΎΟ) ΠΟΥ ΤΠ) ΡΟΡΌΪΑΥΘΒ. ἔϑπηδ ΤΠ] ταϊπ 15 6616 Ότα- 

ἴδθ βαπΐ αυϑδῖὴ γορίαθ ΡΥϊδυηὶ ἀἰν 86. [Ιδαπθ Ἡ. 1.. Α,γΘΠΒ. οΟμ]θοΙΐ 

πρὸς δὲ τὰ δ., αἱ ΡΟΡᾺΠ ΟΡΙΡ 5. ορροπουθηΐαν πύργων κτήνη, 8ΥΟΪ5 

γθρίαθ γϑζβ. ὅθ πύργων κτήγη ΟὈΒΟαΣΙ 8. αἸοίαμη οβϑϑί, πρὸς δὲ 

τὰ δ. ταο]οδίδιη ρϑαθβίυ8 βουϊρίουβ ἀΠΙ ρθη πὶ βαροτθί, ἃ ᾿γιῖοα 

αἸούομθ απ π| τηδχίπιθ 8] Θηδη. Ῥϑανὶ οὐ Ἡθυηδηηὶ προόϑετά 

ΠΟῸῚ οϑϑοὺ οοηροϑία, 564 αὐἰάϊοῖα. Ῥὶ 5ᾶπῶ οϑὺ ΠΌΥΟ απ ΒΟΥ ρίαγα, 

ΑΘΒΟΉΎ 85. ρυϊδηᾶπ8 ΟΥ, 56. δϑίαυ 8 ̓πβιϊ 118. ἴῃ δηθαπδ 1118 [6 Π}- 

Ῥογὰ γ᾽] 018, ῬΥΙΆΠΩΙ {ΠπΘΒΔ ΤΠ ῬΥῸ ΔΟΥΑΥΪΟ ΡΌΡ]ΪοΟ Πα ιι1856. 

124 Τρ οι ἀτα. Ἐπιομᾶ. θιπι, 6 προτυπέν, ῥγΐμιβ ρον- 

οὐεβϑιηι, ἀῸ ΙΑΥ Ροῦοϑβύ. 

125 Τὴρυὶ στρατωϑέν" οἴκῳ. ἘΧοτοίδαμη ργαθοῦτη ν6] μοίι8, 

αὖ ΤΏ νἱαθίαν, Αἰγ1648 γόοσᾶγθ τηδρητηὶ ΤΥ͵οΐΪδΘ {ΠΘηπΠὶ, δι δχ 

οϑύ ὑγϑηβίαιο, 864 πᾶ πραὰθ ἃΡ0 Πος ρορία, πϑᾶᾷιο 40 ἴος Ἰοθοὸ 

ΔΌΠουγθαῖ, Ὑογαμη, 81 μος ἔγθπατα αἰσαξαν ὅτόμιον ὅτρατωϑέν 1. 6. 

[γοηππὶ ἴῃ ὈΟΙΠ πὶ Ργοΐβοίπιπη δι ἴῃ ΟΑΒΕ 18. ὙΘΥΒΔΠΒ (ηϑτὴ δὲ 46 
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πτανοῖσιν κυσὶ πατρὸς 136 

αὐτότοχον πρὸ λόχου μογερὸν πτάχα ϑυομέ-- 
γοισιν" 

- ἢ -" Ε] - 

στυγεῖ δὲ δεῖτενον ἀετῶν. 

αἴλινον αἴλινον εἰπὲ, τὸ δ᾽ εὖ νικάτω. 

Ὁ ΩΣ : ν ἐπῳδός 130 τόσον περ εὔφρον ὦ χαλὰ 140 
δρύσοις ἀέπτοις μαλερῶν τε λεόντων 

, 

πάντων τ᾽ ἀγρονόμων φιλομάστοις 
»" 9. , , Ν 

ϑηρῶν ὀβρικαλοισί, σὲ τερπνὰ 
μ 5... νὰ , - 

τούτοιν αἰτῶ ξυμβολα κχκρᾶναι, 

132 δεξιὰ μὲν, κατάμομφα δὲ φάσματ᾽ ἀϑυμῶν. τι0 

Βθηδι οἱ ἀβ ργδθοιίαίθ ΒῈ} 5 ν ΥΌῚ ἀαθϊίαίαγ), πος ἰδπὶ δΟβυγᾶάθπτη 

εϑί, αὖ Αθβοιυ πη ἰδ] ΒΟΥ Ρ518856. ΤῊΪΠ ΠΟ Ρούβαϑάθαιη. Ἀσοραϊέ 

απο οἴχῳ ποῆ Βαθοῖ 4τὸ τοίοσαϊιγσ, 51 αὐἱά νἱᾶθο, ὅτρατόν, 

᾿ηἰο τοί 015 δι 864 ΤΠΔΥΡΊ ΠΟ ΠῚ Δ αἀβοσὶρίατη, ΠΙΌΥΑΥ 8. σα αϑα. ἕαϊΐ 

Δα] οΥδη δο Ἰθοί] 018 ΘΠ πα π86, απ 81 ξαΐθ86 Ραΐο πάροιϑεν οἴκων, 

αὐ ἴῃ ΒΙΓΌΡΏ8 αἰχὶε ἔχταρ μελάϑρων. αν Ββἰπηατη υἱἀοίαν ΟΔ]- 

ΟΠδηΐ, δ 4}185 δᾶ δϑᾶθβ ὑϑρίδβ Υἱ888 6886) 486 Γο8 ἰπαϊοῖο οϑὲ, 

δα γορ68 ΠοΟ ρογίθηξαμη ῬΘΥΠΠΘΓΘ. 

180---186 5'ς βουὶρι βαπῦ ἴῃ Μ., ἰδβία Πίπᾶοτῆο : τόσόσων 

(τόσον ΕἸ. 1.) περ εὔφρων χαλὰ δρόσοισιν (δρόσοις Ἐ.) ἀέλατοις 

(ἀέπτοις Β. ΕἸ. οἱ 5ἷς Ἰθρὶξ β6ῃ01. Μεᾶ. αὶ ἱπίετρυ. τοῖς ἔπεσϑαι 

τοῖς γονεῦσι μὴ δυναμένοις) μαλερῶν ὄντων πάντων τ᾽ ἀγρονόμων 

φιλομάστους (οΧχ φιλόματους [αοίαπ) ϑηρῶν ὁβοιχάλοισι (δαῖς ρῥτί- 

τη πὶ Ο βριχάλουσι) τερπνὰ τούτων αἰτεὶ δύμβολα χράναι (χρᾶναι 

ΕἸ. Ἐ1) δεξιὰ μὲν χατάμομφα δὲ φάόματα στρουϑῶν. ἴπ ῥγΥΐπιο 

γοΥϑιι δ θηἄβηαο ἰὰ βρθοιι8 81πῚ, πὸ Πα ΠῚ ἃ Δ᾽ ομαηΐθ ἱηγοσασγὶ 

Βίδι θυ, α00 ἔμππη ἰοίϊ8 ΟΥ̓ΑΙΙΟΠΙΒ ἔοττηα, ἰπτη ΒΟ οἸ βίο δὰ 

ν, 197 δαἀποίδιϊο ἀποπηΐ, οὐ αἰ ἐριγαροάί πη ᾿δη θ᾽ οατη ΓΘΡΟΠΘΙΘΠ,, 

ἀΌΔ]ΘΏ. Πα Ό68 5 ΓΟΡΏΔΙ τὰ σουϑα ΡΘηαϊ πιο. οι ββθτὴ εὐφρον᾽, ὧ 

καλά, ΒοΥθ6γ6, 868 γοοδείνιιβ Ἀρεϊου νἱάθυαίαγ, Υ, 131 δρόσοισι 
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ἰγίον δ᾽ αὖ καλέω Παιᾶνα, 
, - , Ὕ - 

μὴ) τινας ἀντιπνοοὺυς Ζίαναοῖς χρονίας ἐχενῆδας 
!- 

ἀπλοίας τευξῆς, 150 
͵ , ἄκος ἢ 7 ! ΓΓΡ. 

σπευδομένα ϑυσίαν ἑτέραν ἀνομον τιν᾽, ἄδαιτον, 
, ᾿ ! , 

νειχέων τέχτονα σύμφυτον, οὐ δεισηνορα" μίμνει 

λεπτοῖς ὟΥ 611. ϑ5'64 ἀέπτοις 5681 δούϊνο Ποη ρ᾽8 αἰ βου] αι Παρ οὶ 

αὔδτη ἄμεμπτος ἀχλαυότος ἀστέναντος ἄδερντος ἀδστράτευτος 8118. 

λεόντων τοϑυϊςαϊς ϑίδη]. ὁοχ Εἴγῃ. Μ. ρ. 877, 81 ἔρσαι, αἱ ἐν ἔαρι 

γεννηϑεῖσαι (ἥοτα. Οα. ΓΧ, 222). . καὶ Αἰσχύλος ἐν ᾿Αγαμέμνονι 

τοὺς ὄχύμνους τῶν λεόντων δούσους κέχληχε; μεταφράζων τοῦτο. 

ΕτηΘη ἀδίο θτα ρουΐθοῖ Π1π4. δἀάϊία ΡΑγοα]α τε. Υ. 138 ᾿πβϑγαὶ 

ὅε, αὖ γΘΥΌΟΥΙΤΏ ΟΟΠΒ πού ΟηΪ οἱ ἩΠΙΘΥΒ ΒΌΘΟΘΌΤΥΘΥΘΠΙ,, Ὑἱ ρ]8, 

αυδ 86 ηϊ 0 τηθ]ϊὰ8 ἀΡ6586, ἰθοίογπιη ρστγαίία δα]θοία, οἵ νυ. 184 

Βουϊρβὶ αἰτῷ, βομίὑσίαπι Δ]]οβαιθ βθοαίαβ; ἰὰπὶ τούτων, 4ποᾶ δρίβ 

ἜΧΡΙΠΙΘαΥῚ ποι ροίοβί, τηπίδνϊ ἴῃ τούτοιν ἷ. 6. ᾿Δτρείδαιν. Ὗ. 188 στρου- 

ϑϑοῶν, γΟσΘὴ τηδηϊοβίο οΟΥΤτιρίδπη, απέπη οὖ γ68 δὲ ΠΙΤΊΘΥΪ γΘβραιηΐ, 

Ἶᾶπὶ ῬοΥύβοπιιβ ἀβπηπᾶν.. ῬΆΒΒΘΙΟΌΪ οχ 1], Π, 511 5844. πο ἴη- 

γοϊαυιιηΐ, αὖ ΠΙΠΔΟΥΕΙ ὙΘΥ15. αἴδῦ, σΟη 50. ΡΥ ΟαϊρΊο Α Π]Ιἀθ 181 οπ πη 

Βος Δα. ]αγιτα Ρογίθηΐο Ρ]ᾶπθ αΐγθιβο, απο Αὐρὶβ νἱϑμη 6886 

ΑΘΒΟΠ]α5 Παιταῖ. ὅδηη νΘΥῸ, 81 βιρθυίοτα τϑοΐθ ὑϑβηχίτηιβ, ἢϊσ 

Ἰαΐογθ οροσίοί ραγεοὶρίατη, ϑβουῖροὶ ἀϑυμῶν, 6011. ΤΒπο. Υ, 91 οὐχ 

ἀϑυμοῦμεν τὴν τελευτὴν. ΕὙΔΗτΐι5. φάσματ᾽ ἀητῶν. 

186 Τ θυ] δὲ χαλέω. οΥβιιβ τϑαπὶγ αν ἰδτηθῖοο -- ἀδούν ΠΤ οῖι8, 

4π8165 ΡΙΌΓΟ5. ἰπβπηΐ ἢ ΠοΟ οδηίίοο οὐ ἴῃ 60 απο Αὐϊβίορῃ, ἤδη. 

1.1. 6Χ ἐπδριηθητ5. ΑΘΒΟΠΥ ]οἷβ Θομηροϑαϊ, [πβοῦαὶ αὖ, 60]]. ϑ'6ρῦ. 

520 τὸν δὲ πέμπτον αὐ λέγω. 

197 τεύξη Μ. ϑοοιίμβ βδ1ιτπὶ 56}0]. Μοᾶ. «αὶ ὦ Ἄρτεμι δα- 

ΒΟΙΪΡΒ10. ΠΙηδογῆιβ ἐχεγηΐδας αὔρας 50. 06η0. ΑΘΒΟΠ γ]απα τη ϊῃ] 

ναοί οχ ΑΘβοῆν]ο 6] 6 οἶββθ, δρᾶ {ποῖ ἀπάδοῖοσ 18 Τπποίαγα 

ἀντιπνόους ἀπλοίας οθδηβίοποπι πὸη ΠαΡοῖ, ῬΥΘΘβου πὶ 8}115. ΘΡ᾿ ΤΠ 6- 

{15 1πίθυ 7 θου]8. 

189 Ὑανία δοπ)θοουπηΐ υἱτὶ ἄοοι. Μοίγὶ οαπβα οὐ δεισήγνορα 

μῆτιν ΤιΆοῦτη, οὐ δι φωτός Ηρτπι, σύμφυτον αἰνῶν Ὀϊπά. ἀλάστορα 

9 
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140 γὰρ φοβερὸ παλίνορτος, 

οἰκονόμος δολία, μνάμων μῆνις τεκνόττοινος.““ 155 

τοιάδε Κάλχας 

ξὺν μεγάλοις ἀγαϑοῖς ἀπέκλαγξεν 

μόρσιμ᾽ ἀτι’ ὀρνίϑων ὁδίων οἴχοις βασιλείοις ̓  

140 τοῖς δ᾽ ὁμόφωνον 

αἴλινον αἴλενον εἰπὲ, τὸ δ᾽ εὐ νικάτω. 

Ζεὺς, ὅστις ποτ᾽ ἐστὶν, εἰ τοὺ αἱ - 160 

τῷ φίλον κεκλημένῳ, 

τοῦτό νιν προσεννέπω. 
"» , 

1580 οὐκ ἔχω προσεικασαι 
͵ 2 ͵ 

γγαντ᾽ ἐπισταϑμώμεγος 1τθά 
κ ν 2 Ν Ἶ χε Ἂς ΠῚ γ} 

σπλὴν Δίιος, εἰ τὸ μάταν απὸ φροντέδος ἀχϑὸς 

χρὴ βαλεῖν ἐτητύμως. 

ἴσῳ ἘΠ ͵ τ , 

ουδ᾽ ὅστις παροιϑεν ἣν μέγας, 
- ’ ! 

ιδ8 παμμάχῳ ϑράσει βρύων, 
γεν , .) ουδὲ λέξεται πρὶν ὧν' ιτὸ 

γειχέων ΒΟΒΒΌΒΟΒ, ϑιθηϊθηϊίδθ οδυβα ἠδ᾽ ὀλεόσήνορα Ἡ. ἴ,. ΑΒΤΘΏΒ, 

811} 4114. ΝΙΊΒΙ τηυϊαπᾶππι ν᾽ ἀθίαυ, ὨΤΩΘΥΪ ΡΘΥ ἰτροαϊα8 ἀδοῖν  οα8 

ἀθουγγαηΐ, αὐ νν. 118. 114. 

148 ἀπέχλαιξεν Μ. Οοιν. ἴῃ Δρορυδρηϊβθ. Οδίθγαπι οὐ ροὺ- 

ἰθηύα τι ἰρ8.Πὶ οὐ γ88 αἀὰδ ρου θηιιηΐαν, 8 Ροοία 8818 ΘΧΡΙ σα ητΓ; 

Ερα σαδουὶ ροίοϑι, οὐν Πίδπα Αὐγ]ϊβ ἰγαΐα 8]0, ΝϑΘΡΘΙΒΌΔΟἢ γοβροη- 

ἀρῖ, ΡῬτορίθυ οοθῆδὴ Τ᾽ γ Θβίθαμι ; ΟΠ ΟΘ μη Π ΡΥΟΘΔΌΙ 5, ΡΓΟΡΙΘΥ 

Γαϊαγαπη ὑγ 018 αἀαδτ Ὠίδπα ἔονθ θαι θχραρηδίϊοπθιη. δ θγιιηὶ ἔα! θ- 

ἄστη δὲ 08 πθβοῖτα αἀὰδθ ΑΘβοῦυ]ο ΠῸὴ Ρἰδουΐϊί ἘΧροΏρτΘ. 

162 Τλθιυὶ τόδε μάταν. ΟὐοΥγ, Ῥϑανν 8. 

156 οὐδὸν λέξαι Μ. Ἑρτορῖα. οπποηᾶανὶ Η, 1... Αἤγθηϑ. 

(ἰεἰόσαμη, ἢ ΤΎΡΒΟΠΘμ, 4086 68 80Π0], ϑϑη!θητία, 868 {Πγϑ ἢ πὶ 
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- “ἃ ΤΡ. . » 

ος δ' ἔπειτ᾽ ἔφυ, τρια-- 
- , 

χτῆρος οἴχεται τυχῶν" 

Ζῆνα δὲ τις προφρόγως ἐπινίκια κλάζων 
! »"ὝὟ7 Ν - 

160 τευξεται φρενῶν τὸ πᾶν" 176 

τον φρονεῖν βροτοὺς ὁδώ-- 

σαντα, τὸν πάϑει μάϑος 

ϑέντα κυρίως ἔχειν. 

στάζει δ᾽ ἔν ϑ᾽ ὕπνῳ πρὸ καρδίας 

1605 μνησιπήμων πόνος" καὶ παρ᾽ ἄ- 180 

χοντας ἦλϑε σωφρονεῖν. 

δαιμόνων δέ που χάρις βιαίως 

σέλμα σεμνὸν ἡμένων. 

οἱ Β'δίασμ πη ΥΘΒΡΙΟΙ, τθοίθ βίδίαθυιηΐ ΘΟ ὑ2ιπ8. εὐ ΗοΥπ., 60]]. 

Ῥγόπι, 956 544. 

1600 ὁλοόχερῶς φρόνιμος ἔσται. ὅομο]. Με, 

1602... ΤΟΌΥῚ τῷ πάϑει. Ἑπηοπᾶ. ϑομάί. 

1064 Ηατί, ἕσταχεν δ᾽ ὕπνῳ, Καιβί. ϑαόσσει δ᾽ ἐν ὃ’ ὑπτῷφ. 

ἸῃΒΟ]οπίθυ βᾶπο ἀϊοίατη οϑὺ ὅσάζει πρὸ χαρδίας, οχϑρθοίανοσίβ εἰς 

καρδίαν. ϑοᾷ ΑΘΒΟΉΎ]Ο χαρδία Θδ8ὺ πηΘη 18. ΔΟῖ68. ἴῃ 50 ηΪδ., ἀπ|Π) 

ΘΟΥ̓ΡΟΥΒ ΟΟᾺ]] ΠΘΡΘηῖ, ργδθοῖραο νἱίροῦθ ρυδϑαϊίδ.ι Εππη, 108---ῦ : 

Ὅρα δὲ πληγὰς τάσδε χαρδίᾳ σέϑεν. 

εὐδουόα γὰρ φρὴν ὀμιμασιν λαμπρύνεται; 

ἐν ἡμέρᾳ δὲ μιοῖρα πρόδκοπος βροτῶν (ἰθρὲ κορῶ"). 

Φαθμὴ Ἰοθατι ατιπὶ τΘραΐο,, οἰΐαπι ἢΐο ἐν ὑπνῷ σρὸ γχαρδίας τα] ῃὶ 

ἀϊοίπιπη 6886 ν᾽ ἀθίαν ατιαβὶ σρὸ φρενὸς εὐδούσης ὁμμάτων. 

109 5344ᾳ. τόϑ᾽ ποη δᾶ δᾶ ἰθιηροία βρθοίαί, 46. φαϊθαβ ΒΌρΡΥ8 

ὨΔΙΥΑΥΌ ΟΠΟΥ5, 56 δᾷ θὲ ἅτ πη Ρορίδθ ΔηΪΤΩΟ ἴδηι Ὑἱν 8 

ΟΡΘΥΒΔΉΓΙ, αὖ δας [ἢ ΠΊΘἸ5 Γ6Β. ῬΥΓΟΡΎΘΒΒι5. ἴα ἱποὶρίαι, απαβὶ 

δαδίξαντιβ 810 ἔγλα ϑυτὴρ γενέσϑαι ϑυγατρός. Νάτι ΡΓΟΧΙΠΙΪ8. νθ- 

ΒΙθ 8, αἸΙΟ8. γ] 460. ἃ ΠΟΠΠΕ]]}κ 1 ΟΥΡΥΘυ θὰ 8. δῦ ἰθΠΊΘΓΘ ἱπημηἰϑίοϑ, 



Η͂ δ) ϑ-. Ἐ Ν « , 

καὶ τοϑ'᾽ ἡγεμὼν 0 7τρέ-- 

1170 σβὺυς νεῶν ᾿ἡ΄χαιϊκῶν, 155 

μάντιν οὔτινα ψέγων, 

ἐμπαίοις εὐχαισι συμπνέων. 
ἊΣ τῷ 2 , »-" ᾿ 

εὐτ᾽ αττλοίᾳ κεναγγεῖ βαρυ-- 

γοντ᾽ ““χαιϊκὸς λεως, 

178 Χαλκίδος πέραν ἔχων παλιρρό- 190 

χϑοις ἐν “ὑλίδος τόποις" 

πνοαὶ δ᾽ ἀπὸ Στρυμόνος μολοῦσαι 

καχόσχολοι, νήστιδες, δύσορμοι, 

βροτῶν ἄλαι, νεῶν τὲ καὶ πεισμάτων ἀφειδεῖς. 

180 παλιμμήκη χρόνον τιϑεῖσαι 1θι; 
, ͵ " 

τρίβῳ κατέξαινον ἄνϑος «“ργεος" 

Δαϊ ΠΟ 5815. 16] Θοῖο5. 6586, ὀδπδᾶθ. ΡΓοΐθυααγ ἀπ886. δὰ ἰδηΐϑηι 

᾿πητηϑηϊαΐθιη Ασδιηθμη πὴ ἱπραουϊηΐ : νϑίϊθ5. Θαπὶ ΠῸΠΑΌΔΙΩ 

γΘϑυ 1556, οὐ ᾿πργαθη τ θι18. Οαβὶθι18. ν᾽ οἴ πη Οὐ ΠΔ ΥΘθῸ5. ααγ5. σΟΠΒρὶ- 

Υϑηΐοβ ἀαγοβ ἰπα ἶβδθ ΔΏΪΠΠΟΒ (ἐμπαίοις τύχαισι συμπνέων, απ88 

ἰπῖτα νυν. 201. 2 δχρ]ϊοδίϊιβ ἀἰοθ). ὅδ πιοχ, αὐ 1 06]]ΠρῚ ΡοΒϑϑὶΐ 

παιγαῖτῖο, δα σϑύθτη ἰΠἰ πὶ 56. τονοοαὶ (εὐτ᾽ ἀπλοίᾳ . . .), δῖ π6 

ἴηῦτα αὐϊάθπι, ταδὶ ροβὲ ἰοησαπι ἱπίθυροβίἐϊοπθθ ὙοΥδὶβ ἀναξ δ᾽ ὁ 

πρέόβυς τότ᾽ εἶπε φωνῶν, γ. 189, ογδίϊοποπι ἰμἰουταρίϑμη γϑροίῖ, 

βίαςπὶ δὰ δὰ ρουύνθηὶϊῃ 486 ν. 1609 ---Τ2 βἰσηϊ βοδία οσϑηϊ. 

118--δ ΤῊΡΥΙ παλιρρόϑοις. Ἐπιομά, Ἡ. Τ.. ΑὨγθηβ, Βοίμϊιβ 

οὐ Ἠοῖμλ. ἴῃ βίγορ ἢ βουθοθδηλ βίαια, υὐ αἱεῖπιιβ γθΥβιι5 ϑϑβοὲ 

Ρθηίαροάϊα ἰδηδῖοα. ὥρα δη βορὰ πὶ Ροί5 σΟΥ ρθη ἄδηη 6586 

ΘΥΙΠΟΙΪς ΠΕΠΊΘΓΟΓΙΙΠῚ ΟΟΠΟΙΠ 88 : ἰοΐα ΘΗΪΠῚ ΒίΓΟΡΠα. 6 ἰθίγαροῦ 5 

οὗ ΠΟΧΔΡΟΟΙ 8 γο μι οἶβ οοηδβίαί, οἵ οἰδαβαϊαπι μα θοῦ ἐθίγαροα  6ΆΠῚ, 

48Ὰ}1 οἴϊδπὶ βία α΄, παΐς 51Π}}}}1π|8, ΤΟΥ  πδίαγ, 

119 ΠΊΡΥΪ ναῶν χαὶ- Οὐοττ, Ῥουβοῆιβ. 181 1 ΐδυὶ ᾿Αργείων. 

ϑομίί,. Ἄργεος. Ηθγηι. Ἄργους. ΟἿ. Ῥτοπι. 420 ᾿ἀραβίας τ᾽ ἄρειον 
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ἐπεὶ δὲ καὶ πικροῦ 

χείματος ἄλλο μῆχαρ 

βριϑύτερον προμοισιν 200 
Ι880 μώντις ἔχλαγξεν προφέρων 

ἄρτεμιν, ὥστε χϑόνα βάκ- 

τροις ἐπικρούσαντας ᾿4τρεί- 

δας δάκρυ μὴ κατασχεῖν᾽ 

. : τς ΠΣ ἤο χ: ᾿ ᾿ 
ἄναξ δ᾽ ὃ πρέσβυς τοτ᾽ εἶπε φωνῶν" 205 ἀντ. γ᾽. 

Ν 

190 »βαρεῖα μὲν κὴρ τὸ μὴ πιϑέσϑαι, 
"»“- ΥᾺΞ , , - 

βαρεῖα δ᾽, εἰ τέκνον δαΐξω, δόμων ἄγαλμα, 
, 

μιαίνων πταρϑενοσφαγοισιν 
5:79 , ᾿ ᾿ Ἢ 
δείϑροις πατρῳφοῦυς χέρας βωμοῦ πέλας. 210 

εἰ τῶνδ᾽ ἄνευ καχῶν:; 
ἀξ ἢ 

195 πῶς λιποναὺς γένωμαι 

ξυμμαχίας ἁμαρτων; 

παυσαγέμου γὰρ ϑυσίας 
᾿ , ο' Ὁ] 

σταρϑενίου ϑ᾽ αἵματος 00-- 215 

γᾷ περιόργως ἐπιϑυ-- 

200 μεῖν ϑέμις. εὖ γὰρ εἴη." 

ἄνϑος. ἘΔΙπαπίαν ααἱ Δη ἰδ ΟΡ ΠΔ}). οοΥμαπί 8 ΠΕΠΙΘΙΟ5. ΠΙΒΗΪ- 

[οβίο ὁοιγιρίοβ. 186 ΤΟΥ ἔχλαγξε. ΟὐοΥγ. Ῥοτδβ. 

189 ΤΥ τόδ᾽. ϑίδῃὶ) τότ΄. Ὑι46 δᾶ 1609 δάἀποίαίδ. 

190 σπειϑέσϑαι Μ. 198. ῥεέϑοοις Μ. Ὅουν. Ππ4 Τα... μος 

Τα ΟΠ πἰ 5. 

1965 τἰ πῶς λιπόναυς τε γένωμαι; Μ. Ὑιΐα εχ {ΕΘ γ Αι πὶ 

γΘΡο  0η6. οΥὐΐα βαβίι! ΤΎΟ]]ΠΪ 8. 

199 ΒΑιμΡΘΓβΘυιΒ σεριόργῳ σφ᾽ ἐπιϑυμεῖν, βῖπο. πθοοββίίδίθ, 

ἀαπιτὰ δαθἠθοίπτη ξυμμαχίαν, ἷ. 6. ξυμμάχους; ἔδο!θ. δχ ρτγαθοθάθῃ- 

ἤθα8 Βαρρ!θαῖτν. εὖ γὰρ εἴη" καλῶς ἀποβαίη. ὅοι. Μοά. 



ὅτρ. δ΄. 

ἀντ. δ΄. 

͵ 

ἐπεὶ δ᾽ ανάγχας ἔδυ λέπαδνον 

φρενὸς πνέων δυσσεβῆ τροπαίαν 

ἄναγνον, ἀνίερον, τόϑεν 220 

τὸ παντύτολμον φρονεῖν μετέγνω. 

206 βροτοὺς ϑρασύνει γὰρ αἰσχρόμητις 

τάλαινα παραχυπὰ πρωτοπήμων. 

ἔτλα δ᾽ οὖν ϑυτὴρ γενέ-- 

σϑαι ϑυγατρὸς, γυναικοποί-- 225 

γῶν πολέμων ἀρωγὰν 

210 καὶ προτέλεια ναῶν. 

λιτὰς δὲ καὶ κληδόνας πατρῴους 
3 γον »» , 

παρ᾽ οὐδὲν αἰῶνα τι αρϑένειον 
, - 

ἔϑεντο φιλομαχοι βραβῆς. 280 
᾿] 2 ; 

φράσεν δ' αἀόζοις πατὴρ μετ᾽ εὐχῶν 
- ᾿ »" 210 δίκαν χιμαίρας ὕπερϑε βωμοῦ 

πέπλοισι περιπετῆ παντὶ ϑυμῳ 

σιρονωττῇ λαβεῖν ἀέρ-- 

ν, στὐματός τε καλλιπρῳ-- 235 δὴν, στόματος θῳ 

2065 ΤῊΡῚΪ βροτοῖς. Οὐοτ. β΄ οὐ τῖτι5. οἱ Ἡθγη). 

211-218 Κ΄ῖῇ΄ς ΠΠΡτ], πἰβὶ αυοὰ Μ. παρϑένιον, Οοογγθοίατῃ ἴῃ 

ΕἸ. Εἰ, Νυϊρο, Ῥοδύβοπο ϑαυοίουθ, παρὕ ἐνειόν τ, δ βϑηΐθηιῖαπι 

ἀαδ]οησαη απ οἰβοϊθηάδηη. ϑ'6α ἴῃ ἢἤπθ νϑύβιβ πὶ νϑῦϑιι δα ιθηΐα 

ΠΟῺ ΘΟΙΔΟΙΘΗ 5 (οἵ, 222 χέουσα) ἈΡΟΒίΓΟΡΗΟ γϑηΐὰᾷ Ορὰ8 δϑβοῖ, οἵ 

τούατη Ἰοσαμ ὙΘρΡαϊϑη ρΡοοίδ ταὶ υἱάθίαν αἰ χῖββθ, ῬυΪηοῖρ 65 στδθ- 

008, ᾿πίθγο]ιιϑὶβ ὙἹΥΡῚ 8. ΟἸΠΊΟΥ θῈ18, Υὐ 8 Πὶ ὙἹΓΡΊ ΘΔ, ΡΔΥΥΪ ἴθοΐβδθ. 

Ἐπηθη ἀδίϊοπθη ἔογίαβ86. 4}}1 ἱπυ θη] θηΐ. 

217. 8 προνωπὴν ἃ ΛΔ} {18 ΠΟ ἰπο]]θοίαπ), τϑοῖθ 800]. Μοί. 

Ἰρ ογΡυθίδίαυ προγενευχυὶαν. ΟΡΡοπίϊαν. λαβεῖν; ἀέρδην. ϑῖο ΕὩν. 

ΑἸο. 148 δὴ προνωπῆς ἐότι χαὶ ψυχορραγεῖ. ΑΡέδ σοηξα!ε ΒΙοπηί. 

ἸμαοΥΘεΠ πεμέα πιθίνε ἐουυαηὶ φορῖδιις συμ ΐσδα ροίοναί. Μοχ στόματος 
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ρου φυλαχὰν κατασχεῖν 

220 φϑύγγον ἀραῖον οἴχοις 

βίᾳ χαλινῶν τ᾽ ἀναύδῳ μένει. 

χρόχου βαφὰς δ᾽ ἐς πέδον χέουσα 

ἐβαλλ᾽ ἕκαστον ϑυτήρων αττ᾽ ὄμματος βέλει “μὺ 

φιλοίκτῳ, πρέπουσα 9᾽ ὡς ἐν γραφαῖς, προσεν- 
γέπειν 

225 ϑέλουο᾽, ἐπεὶ πολλάκις πατρὸς κατ᾽ ἀνδρῶνας 

εὐτραπέζους 

ἐμελψεν" ἀἁγνᾷ δ᾽ ἀταύρωτος αὐδῷᾷ πατρὸς 
φίλου τριτόσττονδον εὔ-- 245 

πότμον παιᾶνα φίλως ἐτίμα. 

, " ΕΥ̓ ν]᾽ 

τὰ ὁ᾽ ἔνϑεν οὐτ᾽ εἶδον οὐτ᾽ ἐννέπτω" 
, 

2380 τέχναι δὲ Καλχαντος οὐκ ἄκραντοι. 

τε καλλιπρῴρου φυλαχάν πθαὰθ 5 ͵6 οὐ δοοιβαῦνιβ δὲ, αποᾶ 

ΒΙοιηῆβ! αἴο, πθαὰθ οὈ͵θοιῖ, ααοα 8}115. ΡΙαοαϊ, 564. ἀϊούαπη αὖ Βαρτα 

πολέμων ἀρωγάν : αὐ γρειοίνγνη ὁ5. οιιδἐοαϊογάιιι, ὅτόμα τε χαλὸν 

φυλάττοντας. 

222 Θυύυσ ἸΟαυΪ ΠΟῸΠ ροββοί Γρῃϊρθηΐα, νϑὶο δο͵θοίο, απυοᾶ 

Ρούαΐν., ΟΟᾺ}18 τηδοίδίουοβ 4881 Δ]]οαοθαίαγ, ΜΊνγ δουΐαηίαῦ κρο- 

χοβαφεὶ σταγόνι, ν. 1006, «ιΐϊ χρόχου βαφάς ἀ6 Ξαῃραῖϊπο δοροὶρὶ 

ΡΟΒΒ8 Ρυΐδηῖ, ΗθΙΙΔΏΗΙ ἀ6 8 οὐ ἀθ ργοχίτηθ Βθαιθης 8 ΒΘ 6 }- 

ἰΐα 18πὶ 8818 Ὁ 41118 γϑίαϊαία οϑῦ. 

228 ἁγνὰ οὖ αὐδὰ Μ. Οουν. ϑοιάι. 

229. 80 εὐποτμον αἰῶνα Μ. ΕἸπΙΒ]6Ιϊ εὐποτμόν τ᾽ ἴθυγὶ ΠῚ 

Ροΐδϑί, ἀαπὰπὶ δρ᾿ Πα ΒΥ ΠΟη τα ΘΟΙ] ΠΟΙ ΟΠ ΘΙ ΥΘβραδηῦ : Υ. ΒΌΡΥΆ 

ἄναγνον ἀνίερον οὐ τιυ]ΐοβ 1108. ΑΘβομυ]} Ἰοοο8. Ηθγιηδηηὶ δὐπότ- 

μαν διιοίουϊαῖθ. οαγοῖ. Βρτορὶθ Ηδεθμηρυβ παιῶγα, βῖνε ροίϊιϑ 

᾽ , 
αντ. δ. 
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Δίκα δὲ τοῖς μὲν παϑοῦσιν μαϑεῖν ἐπιρρέπει " 

τὸ μέλλον δ᾽ ἐπεὶ γένοιτ᾽ ἂν κλύοις᾽ προ-- 

χαιρέτω " 250 

ἔσον δὲ τῷ προστένειν. τορὺν γὰρ ἥξει σύνορ- 
ϑρον αὐγαῖς. 

στέλοιτο δ᾽ οὖν τἀπὶ τούτοισιν εὐπραξίαις Ὡδῦ 

2385 ϑύειν τόδ᾽ ἄγχιστον ..1-- 

πίας γαίας μονόφρουρον ἕρκος. 
᾽ 

τ , ς , , 

γκὼω σεβίζων σον, Κλυταιμνήστρα, κράτος" 

παιᾶνα. Υλουϊο ἃ Καὐβίθηϊο τϑοορίαμῃ. σαιὰν τριτόσπονδος οϑὶ 
Ῥαθδῃ ροϑῦ σοθηϑῖῃ δα ἰδγέϊαπι ᾿ἰθατοπ θη, απᾶ6 εἴ Σωτῆρι ἢεθαΐ, 

οδηίαίιβ. παιᾶνα ἐτίμια ἄϊοίππι ὁδὲ αὐ ἱπῆτα Θ78 τὸ νυμφότιμον 

μέλος τίοντας. 

282 Ξι1ς Ἰοοῦπιὶ ορύϊτηθ οοηδβίϊξαϊ: ΒΔ ΡΘΥΡΌΤΙΙ8, γϑ]θοίο ᾿πέρυ- 

ΡΓΘίδμμθηΟ τὸ δὲ προκλύειν, ἀποᾶ 'π Μ, 0 Α]ῖα τῆᾶπὰ δἀϊθοίαπι, 

ἴῃ ΡΙουίβαθθ 11 ϊβϑὲ δαϊεοπῖθαβ ροβί τὸ μέλλον Ἰορὶίαν. ἐπιγένοιτ᾽ Μ. 

288 συνορϑὸν ἀυταὶς Μ. Ἐπηεπᾶ. ὙΥ6}]. οὐ Ηφτμ. εηίθηί 

[μίνα οἱ πιαρπϊ[οϑία θυ σμὶ ἰμοθ ςοἱὶς οὐἱοηίΐα, ἱ. 6. ἀπάτῃ 6 ζαΐα- 

ΤΑΓΌΤῚ ΓΘΓῸΠῚ ΘΠΘΌΓΙΒ ἴῃ ᾿06Π} ΓΘΓΙΓῚ ῬΥΔΘΒΘΗΓΌΠη, ἴπ ΠπΠ Π 18 ΟΥ̓ΆΒ, 

δχουϊθηίασ, Οἱ. 1127. 

284. 8δ εὐπραξις, ὡς ϑέλει ||0γ]. εὐπραξις, γοοαθαϊαπι πλα]6 

οομῆδίιπμη, ΘΥΘΘΟΙΠῚ ΠΟ 6886. π1τ6 γνἱάθίαυν ΤΟ οἸκ᾽ 8. ΟΘηΒαΪ886, 

6 Θχϑῃρ]8. ααἰθιιβ Π06. σοπιροβίζαπη ἴῃ ὅρη. ΤῊθβ, Π]ᾷ. 5. υ. 

εὐϑεράπευσις ἀοίοηαϊίαν, αἰχὶς Κι ἀυβίθηϊιβ ; ΑἸΙὰ5. σΘΠΘΥΪΒ. οδὲ ΠΟΙΊΘῊ 

Ρτορτίαπι Εὐπραξις (Κ6Ὶ], ἱπβοτίρτι, Βοροί. ρ. 104) γ6] ρμοῖίυ8 Εὺ- 
πραξίς, αὕτη Εὐτυχίς, Νιχαόίς σοπιροπθηάιμη. ἘΕἰΊϑτ ταϊπῖι8 ἰουσὶ 

Ροΐοβί εἰ πρᾶξις, αυο ν. 471 ποπ βαι8 ἀθέοπαϊ αν, Αοοραϊε αποῦ 

ΟἸ δου θϑίγα ΟΠΟΥΟ ΒΌΒΡΘΟΙΪΟΥ 6βί, απ αὖ 618 γοΐα δ8 ἔδοϊδέ : 

Ὠ8ΠῚ τόδ᾽ ἀγχιότον μον ὀφρουρον ἕρχος 8 56Π68 ΠΟΙ ΡΟΒ86 ΓΘΙΟΙΤΙ, 

νου βδίπιθ ΗἩΘΥΠΊΒΠΗϊΙΒ σοΟηΐθμαϊςύ, ΗδΡθοΒ ΓαίοπΠ05. ΘΙ ΘΠ ΔΕ 018 

πιθ86. ΟἿ, ἰηξια δὐαγγέλοισιν ἐλπίσιν ϑυηπολεῖς. Πέλοιτο ϑύειν ἄϊο- 

ἴαπι δϑὲ ἊΓ ν. 84 γένοιτο βαύτάσαι. 
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, 2 Ε ω 
δίκη γάρ ἐστι φωτὸς ἀρχηγοῦ τίειν 

- , 

γυναῖχ᾽ ἐρημωϑέντος ἄρσενος ϑρόνου. 560 
ΧΡ 7: 53) Ν .} χ , σὺ δ᾽ εἰ τι κεῦδνον εἴτε μὴ πεπτυσμένη 

εὐαγγέλοισιν ἐλπίσιν ϑυηττολεῖς, 
, ΄. ὯΝ γ} γ9ν “-- 

χλυοιμ᾽ ἂν εὔφρων" ουδὲ σιγωσῃ φϑονος. 

ΚΑΥΤΑΠΗΝΗΣΤΡΑ͂. 

εὐάγγελος μὲν, ὥσπερ ἡ παροιμία, 
, Ν , , 

ἕως γένοιτο μητρὸς εὐφρόνης παρα. 26ῦ 

πεύσει δὲ χάρμα μεῖζον ἐλτείδος κλύειν" 
ΤΕΣ 1 ν ὟΝ Ἷ - ἤ 

Πριάμου γὰρ ηθήκασιν “Ιργεῖοι πολιν. 

ΧΟΡΟΣ. 
»"ΎῪ τ 2 

πῶς φῇς: πέφευγε τοὔπος ἐξ ἀπιστίας. 

ΚΩΥΊΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ͂. 

Τροίαν ᾿χαιῶν οὖσαν" ἢ τορῶς λέγω; 

ΧΟΡΟΣ. 

χαρὰ μ᾽ ὑφέρττει δάκρυον ἐκκαλουμένη. 510 

ΚΩΥΤΑΙΠΝΗΣΤΡΑ͂. 

εὖ γὰρ φρονοῦντος ὄμμα σοῦ κατηγορεῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 
τί γὰρ τὸ πιστόν ἐστι τὠνδέ σοι τέχμαρ; 

ΚΟΑΥΤΑΠΗΝΗΣΤΡΑΙ. 

ἐστιν" τί δ᾽ οὐχί; μὴ δολώσαντος ϑεοῦ. 

240. σὺ δ᾽ εἴτε, αἰτίπια Πτίογα 6 οογγθοίΐομ, Μ, Ἐπιοηᾷ. Ααγα- 

Μοχ ἐλπίσι οἱ διγώιδηι Μ. 

251 δορί. οὐ Ἡρυπ), τί γάρ; τ ΤΘΒΡΟΠβη πὶ ΟΠ ΠῈ ἰηΐθυτορα- 

4 
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ΧΟΡΟΣ. 
͵ εῚ »" 

πότερα δ᾽ ὀνείρων φασμαι᾽ εὐπιϑῆ σέβεις ; 

ΚΩΑΥΤΑΙΠΝΗΣΤΡΑ͂. 
αἱ “- ͵ , 

οὐ δόξαν ἂν λάβοιμι βριζουσης φρένος. 275 

ΧΟΡΟΣ. 

208 ἐλλ᾽ ἡ σ᾽ ἐπίανέν χσετερος (άτις; 80 ἀλλ᾽ ἡ σ᾽ ἑπίανέν τις ἀπτερος φατις; 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ͂. 
᾿ [Δ , Ἴ ͵ 

παιδὸς νέας ὡς κάρτ᾽ ἐμωμήσω φρένας. 

ΧΟΡΟΣ. 

ποίου χρόνου δὲ καὶ πεεπόρϑηται πόλις: 

ΚΩΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ͂. 

τῆς νῦν τεκούσης φῶς τόδ᾽ εὐφρόνης λέγω. 

ΧΟΡΟΣ. ; 
, - ᾽ν , !͵ 

καὶ τίς τοδ᾽ ἐξίκοιτ᾽ ἂν ἀγγέλων τάχος : 980 

(ἴοι δᾶ δπιιβδῖμη οοηρτιογοί, ϑ'θα γυϊραία ἱπίου ρα πο ο ΒΥ ΟΠ ΘΠὶ 

Ρταρ οὐ βἰ πη]! οσθπι οὐ νἱν]ἀΐογοια. 258 Τὐρτὶ εὐπειϑῆ. Οὐνν. ΒΙοπν. 

20 ἄπτερος, αιοᾶ ἩδθΒΥΟΙ. ΘΧ ΑρδΙηΘΠΉ ΠΟΘ αἴδογι, 868 Ρθὺ- 

Ρθύδπὶ σρούηνὴς ἢ ταχὺς ᾿πίογργοίαία, ΘρτΘρῖο ΘΧΡΟΙΪ ΗΘΥΙΏΔΙΠᾺΒ : 

» ΕΌΠΙΟΥ ἱπητηϑίτπσιιβ,, οαἱ ποπᾶμπιη ἤρα μαθθηᾶα, σου ραγϑίίομθ Δ 

ΔνΙθ8. Ροεϊα, αυϊθὰ8Β ποηᾶπῃι δα νοϊδίαπη ΡΘηΠἾβΒ ἢττηδίαθ δαηΐ 

αἰαθώ, ΕΔ] αμίαγ ααἱ μος ἀϊοίμπι 6886. Ραΐδηῦ ΡγῸ ἄνε στερῶν 

διιως ποτωμένῃ, δὰ ἀπτερα ποτήματα, Επιη. 2ὅ0, οἱ αἰδία βοιηηΐδ, 

Δσ. 402, ργονοοδηίοβ : πὶ Θηΐη γοῦθαπ ἀἀάοηάιμ οὐδὲ, απο 

γΟἸΔ Πα ΒΘΏΒΕΙΠῚ ΠΑ ὈΘΥΘΥ, 



Ὁ 

ΚΑΩΥΤΙΑΠΗΝΗΣΤΡ ΖΑ. 

2600 Ἥφαιστος Ἴδης λαμπρὸν ἐχπέμπων σέλας. 
Ἀ Ν » .] Ν 

φρυχτὸς δὲ φρυχκτὸν δεῦρ᾽ ἀπ’ ἀγγάρου πυρὸς 

ἐπεμπεν" [δὴ μὲν πρὸς Ἑρμαῖον λέ ἐτεμπι ) μὲν πρὸς Ἑρμαῖον λέπας 
! Ν 2 ! ῃ 

“«Τημνου" μέγαν δὲ ττανὸν ἐκ νήσου τρίτον 
ν᾽ - 234. ν 

“«΄ϑωον αἶπος Ζηνὸς ἐξεδέξατο. 285 

σιν. ! “ « , 205 ὑπερτελῆς τε, πτοντον ὥστε νωτίσαι, 
Ν - ! « ἊΝ 

ἰσχὺς πορευτοῦ λαμπάδος πρὸς ἡδονὴν 
, [δὲ ͵ 

πξυχη τὸ χρυσοφεγγὲς, ὡς τις ἥλιος, 
! , , - 

σέλας παραγγείλασα Πακίστου σκοπῷ. 

201 [101] ἀπαγγέλου δαὶ ἀπ᾽ ἀγγέλου. ογάτα. Ἰθοίϊοποπι 

Βοεναῦπηΐ Βίγη. Μι Ρ. 7, 16 ΞΞΞ ΒΕΚΕ. Αποοᾶ. Ρ. 212. δ: Ὁ. 

Ρ- 826, 18 - ϑδυϊά. ἀγγαροι; Ετιβία!ῃ. Ρ. 1864, 26. Ῥαυβδγμηι 

ἄγγαροι ποίϊ βϑιη ὁχ Ηργοθοίο, ΥΠΙ|Ι, 95. Κιιαιίίομθβ βιπῦ [ἅ8, 

ΤΊΟΠ5 ΗΘΙΤΉΔΘΙΒ 1 [6 Π]Π0 ἰηδυΐα (βορῃ. ῬὨ]]. 1489), ΑἰΠο8, τῇ 

Μεββαρίαϑ ἴῃ Βοθοίϊα ἴῃ Απἰπμθάομηϊοσαπι ἢμῖθτιβ (ΞγαΡ. ΙΧ, Ρ. 408. 

δογν. δὰ Αϑη. ΥΠ1|Ι, 9), ΟἸμδθσοη (ΟΟΥρορίβ, ν. 281, ΗθβυοΝι. 8. ν.. 

Εισια. Μ. ρΡ. 884, 82, ΠΟΙ 6δ8ὺ 5[πι:ι8 πη Υ]8 ΟΟΥΠΓΠΪ ΟῚ, βθα ᾿δοιιβ 

ἴῃ ηϊθαβ Μαρδυθηβίπθτη οἱ Οουϊηπἰοσπη. Οἵ, ΕΣ, Οατί5, Μαβ. 

ἈΠΘη. πον. ΠΥ, 200), πιοη8 Δεριρίαποίαβ ἴθ Μορδᾶγῖάθ (86}0].), 

Αὐδομπδθαπὶ ΡΙῸρΡΘ Αὐβοβ (Ρδα8. 11, 28, 10). 

208 ΤΙ ΡΥ φανόν. ΟὐοΥγ. Ῥουβοηῦθβ ὁοχ Αἴῃ. ΧΥ͂, 700 Ε. οἱ 

ΒΥΒΤΩΤΊ Δ ΘΟΥ̓ΠΤῚ ῬΥΔΘΟΘρ 5, αἱ ἰγαρ οἶβ Γουτηδτη σσαγνὸς ἰγἱθαπηῖ. 

20ῦὅ--οΟο8. δῖ. Μ,, πἰβὶ αποά ὑπερτελῆστε εὐ ὄχοπάς Βαβοῖ, 

ΠΠπὰ 40 Αβιυϊαπο, πος Δ0 ΗδγπΔΠΠηΟ ΟΟΥΥ. αϊσο ὀχοπαῖς, 504 

ΠΠΟΠΐΘ ΠῚ ΒΟΤΠΠΟῸ γἱοία πὶ ηΠ6. ΑΘΒοθν]α5 αὐϊάθπι αἰχὶτ. Βο]αιια απο- 

πηοο οοΥτρθπᾶδ εἶπ, ἤθη ᾿ααεί, Μίνο Ηθτπι. σρὸς ἡδονὴν πεύχης» 

ΔΙῚ 41188 σομ]θοί αγἃ 5. ΡΥΟΙ]ουαηΐ, ἰπίου “π88 οιηϊποὺ ΒΑ ΘΥΡ ΤΙ 

δέλας παρηγγάρευσε , 48 [θη οὖ ἰρβᾷ οὐδίοηθη ᾿π]ρΘαἸ τη 

γΘΠ παῖε πθα 6. ΘΟΠΡΎαΪ οατ πσορευτοῦ λαμπάδος, αιοα πιδ] ἰηΐου- 
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ὁ δ᾽ οὔτι μέλλων οὐδ᾽ ἀφρασμόνως ὕπνῳ 290 

270 νικώμενος παρῆκεν ἀγγέλου μέρος" 

ἑκας δὲ φρυχτοῦ φῶς ἐπ’ Εὐρίπου ῥοὰς 

ἹΠεσσαπίου φύλαξι σημαίνει μολόν. 

οἱ δ᾽ ἀντέλαμψψαν καὶ παρηγγειλαν πρόσω 

γραίας ἐρείκης ϑωμὸν ἅψαντες πυρί. 205 

210 σϑένουσα λαμπὰς δ᾽ οὐδέπω μαυρουμένῃη, 

ὑπερϑοροῦσα πεδίον ᾿Ἰσωποῦ, δίκην 

φαιδρᾶς σελήνης, πρὸς Κιϑαιρῶνος λέπας 

ἤγειρεν ἄλλην ἐχδοχὴν πομποῦ πυρός. 

φάος δὲ τηλέπομπον οὐκ ἠναίνετο ϑ0ὺ 

280 φρουρὰ πλέον καίουσα τῶν εἰρημένων" 

λίμνην δ᾽ ὑπὲρ Γοργῶπιν ἔσχηψψεν φάος" 

ὄρος τ᾽ ἐπ᾽ Αἰγίπλαγκτον ἐξικνούμενον 

ῬΓθίαηταν ἢανηηιαθ ηϊφν αν δ. ἀατιπὶ 810 βεοὶς ἐγαηδηἴδϑδαθ, λαμπάδος 

παραδιδομένης, δὰ λαμπαδηδρομίαν Ῥοοία τοϑρ᾽οἰθπίθ ποὰς ΒΟ]Ὲπὶ 

ἴῃ ἢπθ ΠΑΡΓΔΙΙΟηΪΒ, 564 οἰϊδτη ΠΟΟ Ι060 οἱ ᾿πίτα ὑϑυθ 8. λαμπὰς 

οὐδέπω μαυρουμένη. 1) Θβἰἀθγαύιν Ὑϑυθιιπὴ ΘΟ Πα πρ πα τπὴ Οὐ πρὸς 

ἡδονήν (ψ.88 νοῦθ8 αἱ τηυΐαμΐ ΤηΔρΊΟΡΘΓΘ ἔ]]αηῦγ). Ῥαβρίοου ἴῃ 

πεύχη τὸ Ἰαΐοτο ἐπέτετο. ΘΑ αΠπι πεύχη ἔογίαϑδ ἰπ Ιδοαπα ἸΟΘα πὶ 
ΒαΡυϊΐ, απ δηΐῖθ ν. 265 γϑοίθ βίαϊαθγιιηΐ ΤΙ ΘΥ ΒΟΉ 5. οἱ βοῃποὶ- 

ἀουνγίηθ8. ΜΙΒῚ νἱάθηΐυῦ ἄπο γνϑβαβ οχοιἀἶββθ, ἀαογα πη Δ] ΓΘΥᾺΠῚ 

ἔα ]886. ΘΟ] οἷο : 

πεύχη προσαιϑρίζουσα πόμπιμον φλόγα. 

ΕὙδρτηθπίατη σροσαιϑοίζουσα πόμπιμον φλόγα, ἃ0 ἩδδγΟΒΐΟ 5110 

δαοίονϊβ ποιηΐηο ᾿ἰδαδαίιπη., ρυτηβ ΠΙπμἀονῆι 8. ̓η.6] ]οχὶς δα πὰ πο 

Ἰοσαπὶ ρουζίπευθ, 564 σαρ αϊι8 γϑίι! δα ν, 280, ὉΠ πόμπιμον φλόγα 

Ροβὺ φάος τηλέπομπον ΔΟυπάαγοῖ, οὐθοὐϊβ ὙΘΓὉ18. πλέον καίουσα τῶν 

εἰρημένων, 486. ἰὨ ΘΙ ΡΟ ΆΙΟΥΙ ἀθθουὶ τ 1 ΠΟ ΡοΥβιιϑᾶθο, 

210 παιδίον ὡποὺ Μ. Ὅοιυν. ἴῃ ΕἸ. Ε᾿ 
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ὦτρυνε μεῖον μὴ χαρίζεσθαι πυρος. 
! .] -} , Ῥ ! , 

πέμπουσι δ᾽ ἀανδαίοντες ἀφϑονῳ μεὲξνξι 805 
ν ! - 

286 φλογὸς μέγαν πώγωνα, χαὶ Σαρωνικοῦ 
» ! τον τ ς ͵ ! 

πορϑμοῦ καάτοπτον πρῶν᾽ ὑπερβάλλειν τερόσω 
Σ , Ὑ 5 

φλέγουσαν" ἡ τ᾽ ἔσκηψεν, ἐς τ’ ἀφίκετο 
ω- ἊΝ ! 

᾿Ἰραχναῖον αἶπος. ἀστυγείτονας σχοπας" 
" φ 7.2 - 2 ! ! 4 

κατεειτ᾽ ᾿““τρειδῶν ὃς τοῦς σκήπτει στέγος 810 
Ὁ Ε , 5 " ͵ 

290 φαὸος τοῦ οὐκ ἀπαππον ἰδαίου πυρὸς. 
ν , 

τοιοίδε τοί μοι λαμπαδηφόρων νόμοι, 

ἄλλος παρ᾽ ἄλλου διαδοχαῖς πληρούμενοι" 

γικᾷ δ᾽ ὁ πρῶτος καὶ τελευταῖος δυαμών. 
-"Ὕ ν , 

τέχμαρ τοιοῦτον σὐμβολὸν τε σοὶ λέγω 816 

2905 ανδρὸς παραγγείλαντος ἐκ Τροίας ἐμοί. 

288 101] ϑόσμον μὴ (δὴ Ἐὼ) χαρίξεσϑαι. ψυϊρο ὁχ Ηθδυ 

οοη͵θούιιγα μὴ χατίζεόϑαι, Μαβαν. μὴ παρίεσϑαι., Ματιπ μὴ χρο- 
νέζεσϑοαι, ἀυᾶθ τὴῖηϊ ν᾽ ἀθηΐαν Ὁ ΠΟ ΘσΘ ἃ αὐδθοογαση ἀϑὰ ἸοααΘΠΩΙ, 

αὶ πο 50] ηΐ γοῦρᾶ Πογίδμαϊ! οὖ Τα θομαϊ, αὖ ΤιΑΌπὶ 7μὐ6)6, Οαπὶ 

ἱπῆηἰνο ραββϑῖνο ἤπηροῦθ. Μθϑῖὴ οιηθηδαίϊομθι οοηῆγπιαί αποᾶ 

Ργαθοοαϊ: πλέον καίουσα. οἱ ἡποα Βθααίταν ἀφθόνῳ μένει. 1)6 {γᾶ- 

Ἰοοίίΐζοπο ρϑυοαϊαθ πϑραίίναθ οἵ, ἰηἶγα 880, οὐ ὅορῃ. Οὐ. 808 δὲς 

γὰρ οὐχὶ βούλομαι .. ἀλγεὶν. 

2806 Γρνΐ χάτοπτρον. (δηΐου οπηθηἀδύϊοπθτη ΘΟΠΠΓπδὺ 50}0]. 

Μοεᾶ., «αἱ ἱπέθυρυ, τὸ κατόψιον. {ΠῚ οἰΐαηι δἴγιιι5 ϑανονὶοὶ 66 αὐνδν50 

οοπϑρτοιανν ἰὐίμι5 δ ρου αν θέ ἰοηφίμημο 5ρίοηάονο. 

2871 Τὴθτὶ εἶτ᾽ ἐσχηφεν, εἶτ᾽. ϑοσιπάο ἰοθο ἐς τ᾿ βου θη απ 

οομ θοῦ ϑτα}]., 56. οὐΐαπη ᾿ΥΪα8. οὖσα ΓΟΥΥΪ ποη ροίΐθϑί. Ηθυτῃ, ἐστ᾽ 

ἔόσχηψεν; εὐτ᾽ ἀφίχετο; ἢοο σγϑῖρο δᾶ ᾿Αραχναῖον αἶπος, 110 δὰ 

ἀστυγείτονας ὅκοπάς τοϊαῖο : δὐθβοϊοβίιβ ἀαδπι ΡγῸ ΔΘΒΟΠΥ] 581π}- 

ΡΙΙοΙταῖθ. 289 ἐστόγε Μ. ὕὐοὔν, ἴῃ ΕἸ. Ε΄. πᾶς Ὁ πος ὑϑίϑιι ΠῸ08 

ἀθβουῖν οοῦθχ Μράϊοοϑαβ. ν 

291 ἕτοιμοι Β. Ἐ- ἔτυμοι ΕἸ. ον, ϑδομαϊιαϑ. 
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ὙΟΡΙΣΣ 
- " ᾿ 

ϑεοῖς μὲν αὐϑις, ὦ γύναι, προσεύξομαι. 

λόγους δ᾽ ἀκοῦσαι τοὐσδὲ κἀποθαυμάσαι 
- [ΔῚ . 

διηνεκῶς ϑέλοιι᾽ ἂν, οὺς λέγεις, πάλιν. 

ΚΩΥΤΑ͂ΠΗΝΗΣΤΡΩ͂. 

Τροίαν ᾿“χαιοὶ τῇδ᾽ ἔχουσ᾽ ἐν ἡμέρᾳ. 320 

300 οἶμαι βοὴν ἄμικτον ἐν πόλει τερέπειν. 

ὄξος τ᾽ ἄλειφά τ᾽ ἐγχέας ταὐτῷ κύτει 

διχοστατοῦντ᾽ ἂν, οὐ φίλω, προσεννέποις" 

καὶ τῶν ἁλόντων καὶ χρατησαντων δίχα 
φϑογγὰς ἀκούειν ἐστι συμφορᾶς διπλῆς. 8)5 

8065 οἱ μὲν γὰρ ἀμφὶ σώμασιν πεπτωχότες 

ἀνδρῶν, κασιγνήτων τε καὶ φυτάλμιοι 

παίδων γέροντες οὐχέτ᾽ ἐξ ἐλευϑέρου 
, ͵ , 

δέρης ἀποιμώζουσι φιλτάτων μορον " 
ε ὦ 

τοὺς δ᾽ αὖτε νυχτίπλαγχτος ἐκ μάχης πόνος 380 

298 ὡς λέγεις Β. ὡς λέγοις ΕἸ. Ἐ. Οὐοττ. Βοιδῖι8. 

801 ἀλείφατ᾽ ἐχχέας Β. ἀλειφὰ τ᾽ ΕἸ. Ε΄. ἐγχέας Οδῃὶϊ. 

802 οὐ φίλως Ἰϊρτῖ. Επι. ϑ1Δη]. 

806. 7 ΤὴΡτὶ φυταλμίων παῖδες γερόντων. Απγαίαβ φυτ. παῖδες, 

γέροντες. ἘθιτηΔΠΗΪ ΘΟΠ]Θοἴθγα φῦτ. σ. τεχόντων ἰδυϊοϊορία Ἰαθοταῖ, 

πθᾷθθ 8818. ἀδίοπαϊτου ΒΌΡΠΟΟΙ 8. φυταλμίῳ πατρί : πη πατὴρ 
νἱῖαθ διιοίουθπὶ βἰρηϊῆοαί, σεχῶν οβίοπαϊι, Ερο Ἰοηρὶαβ ἃ ΠΥ ΟΥ ΠῚ 

Βογρίαγα ΥΓϑοθβεὶ; 564 ΠΕῸΠῚ ΒΘΠΊ6] ᾿ἸΙΟΥΔΥΙΪ ΘΟΥΤΟΓΘ, ΡΥΘΘΟΘ θη ΕἾ ΒῈ5 

Βοποῦϊνιβ ἀθοθρίϊ, ρτὸ φυτάλμιοι βογτὶρίαπι δββοὲ φυταλμίων, ἸΏΟΧ 

οἴΐαη το] αὰι πιαίαηα ἔαϊββο νἱάθβ, Ετηθηαϊζίομθπὶ ἀρίοπαδηϊ 

Οτοθδὶ δρυᾶὰ Ηδσγοάοίιπι (1, 87) σοῦρα ὈΘ6]]1 τη βουα8 ΘΟΠ ΠΠΘΓΘΙΕΪΒ : 

ἐν μὲν γὰρ τῇ (εἰρήνη) οἱ παῖδες τοὺς πατέρας ϑάπτουσι" ἐν δὲ 

τῷ (πολέμῳ) οἱ πατέρες τοὺς παῖδας. 
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310 νήστεις πρὸς ἀρίστοισιν ὧν ἔχει πόλις 

τάσσει, πρὸς οὐδὲν ἐν μέρει τεκμήριον" 
ἀλλ ὡς ἕκαστος ἔσπασεν τιΐχης τεάλον, 

ἐν αἰχμαλώτοις Τρωϊκοῖς οἰκήμασιν 

γαίουσιν ἤδη, τῶν ὑπαιϑρίων πάγων 8380 

3810 δρόσων τ᾽ ἀπαλλαχϑέντες" ὡς δ᾽ εὐδαίμονες 

ἀφύλακτον εὐδήσουσι ττᾶσαν εὐφρόνην. 

εἰ δ᾽ εὖ σέβουσι τοὺς πολισσούχους ϑεοὺς 

τοὺς τῆς ἁλούσης γῆς ϑεῶν 8’ ἱδρύματα, 

οὐ τὰν ἑλόντες αὖϑις ἀνθαλοῖεν ἂν. 540 

320 ἔρως δέ μή τις πρότερον ἐμπίπτοι στρατῷ 

ποϑεῖν ἃ μὴ χρὴ κέρδεσιν νικωμένους " 

δεῖ γὰρ πρὸς οἴχους νοστίμου σωτηρίας 

κάμψαι διαύλου ϑάτερον χῶλον πάλιν, 

ϑεοῖς δ᾽ ἀναμπλάκητος εἰ μόλοι στρατὸς, 345 

810. νηστιόι Β. Οὐουτ. πὶ Ε᾿ ἀρίστοισιν ὧν ἔχει πόλις Ἰῃβο]θη- 

{1π5 αὐϊάθπι αϊοίαπη, 564. ἴογτίαββα. ΠῸῚ τηπίαηαμπμη, ΝΙΒῚ [Ἀ]]ΟΥ͂, 

Βοποῦνο ἀϑὰ8 δϑύ 8]1π4θη8 δᾶ δρίστοισιν., ορίϊπιῖς, ἀπο ΔΟΌΠΊΪη 18 

Βθμὰ8 80 ΑΘΒΟΏΎ]Ο ΠΟῚ Δ] ΘΠ στη 681. 

816 ἀπαλλαχϑέντες Β. ἀπαλλαγέντες ΕἸ. Ἐς οὐ ΘαΙΠΟΏ 68. 

Μοχ Πἰρτὶ ὡς δυσδαίμονες. δανὶα ᾿Π ΘΠ ΙΟΙΤΟΥ Τθαίαγαπί ὙἱΓῚ ἀοοΙῖ, 

ἄσπιὶ ὡς ΘΟΙΙρΡΑΥΔΠαΙ γἱπη ΠΑΌΘΙ 6. 5101] ροιβαδάθηΐ : θ6π6 Μαγίϊητ8, 

τϑοθρία γο5511 οοῃ]θοίατα, πᾶθο ΡῈ ΘΧΟΙτηδίϊομθτι αἰοῚ ἰπέθ]] 6 χη." 

Θμαηι ὑοαιίὶ τονὸ βοομναηι εἰονηιοη ἰοίαηι ποοίοηι ! 

8117 ΤὐΡΥ] εὐσεβοῦσι. ΟοΥν. 10 Κ. 819 οὐκ ἀγελόντες (ἀν γ᾽ 

ἑλόντες ΕἸ. Ε.) αὖϑις ἀν (αὐ ΤῚ. Ε.) ϑάνοιεν ἄν Β. οὐτάν ἨδθΓπι., 

γα α ορυοσὶθ Αὐγδίαβ θη θηάανΐ. 

820 πρῶτον ἐμπίπτει Β. πούτερον ἐμπίπτῃ, ϑαρΡγϑ 5ουρίο οι; 

ΕἸ. 821 πορϑεῖν τὰ Β. πορϑεῖν ἃ Ε. Ἐπιοπᾷ, Ὑ]οίοΥΙα8. 

824 ϑίδη)., ἀπθπὶ Ἡρυτη. 8]Π]14π6 βοααιηΐιν, ὑεοῖδι δ᾽ ἀιιπλὰ 

χητος. ϑ6α γϑοίθ Βοίμπβ δὲ Ὠὶπα, ἴῃ πον ββίπηα. θαϊοη 6 ΠΡ ΛΟΥτπὶ 
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320 ἐγρηγορὸς τὸ πῆμα τῶν ὁλωλότων 
γένοιτ᾽ ἂν, εἰ πρόσπαια μὴ τύχοι χαχά. 

τοιαῦτά τοι γυναιχὸς ἐξ ἐμοῦ κλύεις. 

τὸ δ᾽ εὖ χρατοίη, μὴ διχοῤῥόπως ἰδεῖν" 

πολλῶν γὰρ ἐσϑλῶν τὴν ὄνησιν εἱλόμην. 850 

ΧΟΡΟΣ. - 

3380 γύναι, κατ᾽ ἄνδρα σώφρον᾽ εὐφρόνως λέγεις. 

ἐγὼ δ᾽ ἀκούσας πιστά σου τεχμήρια 

ϑεοὺς προσειπεῖν αὖ παρασχευάζομαι. 
͵ Ν » " »} ᾽ 

χαρις γὰρ οὐκ ἀτιμὸς εἴργασται πόνων. 

ὦ Ζεῦ βασιλεῦ καὶ νὺξ φιλία 85 

380 μεγάλων κόσμων χτεάτειρα, 

ἥτ᾽ ἐπὶ Τροίας πύργοις ἔβαλες 

ΒΟΙΙΡίαγ πὶ ἰπθηΐαγ. Μαϊονοα οὐ βαραοϊίαίθ τι8ὰ ΟἹ γδθπηη θϑέγα 

οὔληΐα ἰηδαραῦ απ86 νἹοίου θτι8 ΟΌΘ88586. ροββιιηΐ, ἀθοῦαμη Οὗ ἱπιρὶθ 

[δοία νἱπαϊοία πη, σα ΘβΟΥτ πὶ ̓γΆΤΏ, 51 ηἰβίσο δα αϊξ που φεαοάαηι πιαία. 

ὙΠ άθτιι8, νουϑῖθιι8. δἷο ΓΘ ΉΒΡΟΒ 5 : 824, 28. 20, 26, εἰ προόύπαια 

μὴ τεύχοι κ- ἐ. τὸ πῆμα ΘομΠ]οἸ:. 

82 ΤΟΡΓΟΓΌΤΩ ἐγρήγορον ἀδιηπαγαηΐ ΡΟΥβ. οὐ ΤοῦθοκΚ. 821 51ο 

Β, 4 ἰπ μΒοο σϑῦϑιι ἀθβί πῖς, χλύοις ΕἸ. Ε΄ 

829 Ηδιτη. τηνδ᾽ ὄνησιν. Μάυϊο δρίϊουθ) βοηΐθηξίαπι τη ϊῃϊ 

γἱἀθίαν ΠΙΘΥΟΥΤΙ ΠῚ βου ρέαγα ΡΥαΘΌΘγο, ἀυτηπηοᾶο ἱπιουρυθίουβ : Το 

πηι, χίαθ ποὺὶς ουθηογη, ὑοηογιην ορίο η6 [οί τις γογθαί. 

882. ΓΗΡΙΪ εὖ. 568 σπρούδειπεὶν εὖ, αἄνουθιο ποη βἰπθ νὶ Ροβί- 

Ροβίίο (ν. Ῥύοτη, 976 ὁόοι παϑόντες εὖ καχοῦσί εὐ ἐχδίκως), Βα 

Ἰοσαπὶ πο Βαθϑέ, “αππὶ ὑλεοὺς προσειπεῖν χαχῶς πὸ οορὶίαυὶ ααὶ- 

ἄθπι ρμοββὶῥύ, 1ΐδαὰθ οαπὶ ῬΆ]οῖο βουῖρϑὶ αὖ παρασχευάζομαι , ΟΠ 

αὐϊάθτῃ ΡΥΟΡίου ν. 817, ἰὴ ἀὰ0 αὐνϑΦις δδὲ αἰΐο ἰθηῆροῦθ, 86 αὶ 

ἦδταὰ βαργα, ΡΥ] οδπίϊσο, ΟΠ ΟΣ. ἄθοβ ]Οου 5. δεῖ, 
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στεγανὸν δίχτυον, ὡς μήτε μέγαν 

μὐτ᾿ οὖν νεαρῶν τιν᾽ ὑπερτελέσαι 

[μέγα δουλείας] 860 

840 γάγγαμον ἄτης παναλώτου. 

Δία τοι ξένιον μέγαν αἰδοῦμαι 

τὸν τάδε πραξαντ᾽, ἐπ᾽ ᾿4λεξανδρῳ 

τείνοντα πάλαι τόξον, ὅπως ἂν 

μήτε πρὸ καιροῦ μήϑ᾽ ὑπὲρ ἄστρων 80 

846 βέλος ἠλίϑιον σκήψειεν. 

Διὸς πλαγὰν ἔχουσιν εἰπεῖν, ότρ. α΄. 

πάρεστιν τοῦτό γ᾽ ἐξιχνεῦσαι. 

ἔπραξαν ὡς ἔκρανεν. οὐκ ἔφα τις 
ϑεοὺς βροτῶν ἀξιοῦσϑαι μέλειν 810 

860 ὕσοις ἀϑίχτων χάρις 

πατοῖϑ᾽" ὁ δ᾽ οὐκ εὐσεβής. 

899 Προ Ἠδυίαηριβ οἱ ΠΡ ΟΥαΒ. 866. γοῦρα 6Χ ἰπίουργθία- 

Τηθηΐο οΟΥδ. 6586 βδίδίπαπηῖ. ΝΟῸΧ [Πὲ4 δία !β ποῦ ΒΟ] απ Βουν 1], 

8604 Π60] ΤΥΟΪΔΠΟ5 {γα 110. 

844 Τιοοῦβ σοΥγιρίαβ, 84 ἀπθπ ΘΧΡ Ιοαπάπτῃ ϑἰδη]θῖαβ, Ηον- 

τη ΔΉ 118, ἈΠῚ ἐγαϑίγα θδυατν ργοσου θίππι εἰς οὐρανὸν τοξεύειν, ἀθ 

40 βιαϊάαβ ἐπὶ τῶν διαγενῆς χατ᾽ αὐϑάδειαν τι ποιούντων. ΜΙΒΙ 

ὑπὲρ ἄστρων ΟἸΠαΙἀαθουατη Βα ρου βε Ἰοποπὶ ΒΆρΟΥΘ Υἱαθίαν. ἃ0 Α6- 

ΒΘΕΥ] δοίαίθ δ]θπαπι. ϑαβρίοου ὑσὲρ ἀχκμῶν ϑοιϊθοηᾶμπι 6586 

(ΑἸ ὑπὲρ ἄγχρων; αἶδαν, ὥραν). 

8417 Τὴρτὶ σαρεότι. ϑουϊρϑὶ πάρεστιν ΤΌΤΊΘΓΟΥΙ πὰ ΘΟΠΟΙΠῊΪ- 

(4018 οαπι88., αἶα ΠᾶΘ6 οϑὲ ΒΒ ΒίΓΟΡ 86 ἰῈχ τπῦ ααϊ Πα τῖ68 886. ΘΧ- 

οἷρίδην Ὀἰαὶ νϑυβιβ οὐ βάθη τηθηϑισᾶθ, ΜῸΧ τοῦτ᾽ ἐξιχγεῦσαι ΕἾ. 

ΘΟ. 1ῃν ΠῚ: 

848 ΤΙΡιὶ ὡς ἔπραξεν, ὡς ἔκορανεν. Ἐπηθηᾶ, θα, οἱ ΕἼΔΗ, 

ὃ 
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, - πεφύσηται δ' ὁ νοῦς 
2 , « ͵ 

αἀτολμήτῳ ϑρασει 415 
Ρ}} 

πνεόντων μεῖζον ἢ δικαίως, 

ϑδῦ λεόντων δωμάτων ὑτπέρφευ. , 

μέτρον δὲ βέλτιστον. ἔστω δ᾽, ἀπή--: 

μαντον ὡστ᾽ ἂν ἀπαρκεῖν 
τῚ , , 

δὺ πραπίδων λαχοντα. 380 

852--δ4 1ἰδτὶ πέφανται δ᾽ ἐγγὸν ους ἀτολμήτων ἀρη πνεόντων 

μείζον ἡ δικαίως. οτθα δουγιρῖα 6888 Ραίθί, 86 πημϊτο Θουτι- 

Ρύϊογα βυηΐ ἀυδπ ναϊσοὸ ογοαϊταγ. Νραὰθ δηϊπη ΡΟΒίθσβ ἹΠΩΡΙ ΟΥ̓ΆΓΤΩ 

ΐος Ἰοοιβ δϑύ, πθάᾷιθ Ὀ6]Ποὸ ἀγάου. Θαογαπι ποϑαΐγαμο οδαϊς ἴῃ 

Ῥαγῖπ, 4ὰὶ Π6}}} πιϊηΐτηβ σπρίἂπβ οταΐῖ δὲ ἴρ886 ἀθὶ οἴου τη ΡΟΘΠἃΒ 

ἀραῖς. Θαὶ ἴῃ πηϑηΐθπὶ ροθίδθ 858 ᾿πϑι πη πδυ οΥϊ, ἰπ Ποῖ ΡΟΥῚ τοΐϑτῃ 

ΒΙΧΌΡΠΔΠιὶ ΘΧΘΡΊΓΑΥΙ ᾿πηρὶ θίδίθτη δὲ ᾿Ισθητίαμη ΠΟυΪπατῃ αἰν 115. ἰπῆδ- 

ΤΟΥ, 40ὸ8 ἰάθη αἰγιτῖαθ 1146, «αϊθι5 ἰδηΐίοροτα οοηβααπῃΐξ, 8 

ἀθθῖτα Ροθπᾶ πϑαχοδηΐ ἄθίθηδθτθ. Πεφύσηται δ᾽ ὁ νοὺς 5οτὶρδῖ, 

ἸΏΘΙΠΟΥ ΗΘΒΥΟΒΪΔΠ86 ΡΊοβ886 φυσίφροτες " πεφυσημένοι τὰς φρένας, 

μάταιοι; αι ορτορὶθ Ὠιπα. π8ι8 οβδί δὰ Ξ'1ΡΡ]. ν. 757 υϑβϑεαθπάατῃ. 

Ετηθημἀδίϊοημοπ Π]68ΠῚ ΘΟΠΗΓΠΙαΐ οδθβαγα ροβί απδυίδιη 5υ}} 8 ὈΒ ΠῚ 

Ῥοβίία ἴπ Ὑϑυϑιι ΔΗΓ ΠΟ ο0 μελαμπταγὴς πέλει, δἴᾳψιθ π᾿ γογβῖθι5 

ῬΑΥΠ θυ5 διχαιωϑεὶς ἐπεί; ἀτολμήτων ἄρῃ 8ῖνθ ροΐίιβ ἀτολμήτῳ 

ϑοάσει; αποα βοηίθητα βαρίίδηΐθ σθροβιϊ. [Ι͂ἢ ΔγομθίΥρο Ρ]ΌΓΤῸΒ 

᾿τογαθ ονϑηπθιδηΐ, ἃ ΠΙΡΥΔΥ 5, αὐ Ροΐξαθυιηΐ, βαρ] οίδθ. 

860 ΠΊΡυΪ ὑπὲρ τὸ βέλτιστον. Ἡρῖπι. ὅπερ τὸ βέλτιστον, 

απο ΠἾΒ1] αὉ ἢος Ἰοθὸ δἰϊθηΐϊιβ Ἔχοοριτατὶ ροίθγαῖ. ΜΙΝ ἴῃ ὑπὲρ 

τὸ Ἰαΐογθ υἱαδίασ μέτρον,» ῬΥῸ αο, υἱπηα αι δδὲ ἴῃ ὑπέρφευ 

Ἰππίθγα Ὀ18 ροβιία, ΥΈΕΤΡΟΝ βοτὶρίαπι οτϑΐ, 

8517 ὠστ᾽ ἀπαρχεῖν, ΕἸοΥΘΗτΙηΙ Ἰδοίϊο,, ποι 'π ὥστε χκαπαρχεῖν 

γπίαηατιπὶ νἱἀθίαγ, υἱὐ ΤΎΪΟΙπἰ απὶ ΒΘ οαϊζουοβ βου ρβοσαμΐ, 56 ἴῃ 

ὥὡστ᾽ ἂν ἀπαρκεῖν; 4υ 8168 ΠΕΠΊΘΙΟΒ ΤΟδιϊ ΘΠ ἀὯ0Β 6586, ἴῃ Υ̓ΘΥΒΙ 

ΔῊ ΒΙΧΟΡΏΪΘΟ οὐϊδηὶ βοηϊθηςα ουϊποῖΐς, Οδίθυ ΠῚ ἀπήμαντον ῬΔῚ 6ϑβὲ 

δ ΒΟΤΉΪ ΠΟΤ, ΠΟ 84 ΓΘΠῚ ΓΘΘΥΥΪ : ἀΔΓΘ ΥὙἱγραϊαπι δηΐο ἤδης γΟΘΘτη 

Ροβιιὶ, βίο αἰνιανμηὶ τποάμις ἐς. φαὸ κἴπο ηποίθοία σοηίθηίιβ 6556 

Ροϑβδὲ οἷν ϑαρίρηβ οἱ ηηοεθβίι5., 
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2 ᾿ Ὑ Ε) 

οὐ γαρ ἔστιν ἕπαλξις 

860 πλούτου πρὸς κόρον ἀνδρὶ 

λαχτίσανιι μέγαν Δίκας 
, 

βωμὸν εἰς ἀφανειαν. 

βιᾶται δ᾽ ὦ τάλαινα πειϑὼ 885 ἀντ. α΄. 
- »ἶἷ» ͵ 

πρόβουλος, παῖς ἄφερτος ἄτας. 
γ , ! 

8305 ἄγος δὲ παμμάταιον οὐκ ἐχριίφϑη, 

8601 λαχτίσαντι (ἐχλαχτίδσαντι ἘΠ) μεγάλα ΕἾ, ον. Οδπίθτβ. 

964 προβουλόπαις; γΟΟ απ πὶ ὁοηἤδίιπη 6 ποίη θ8 απ86 

ΘΟἾΤΘ. ΠΟῚ Ροβϑπηΐ, τηϑυῖίο 80 Ηατγί. οὐ ζαγβύ, ἀδτηηδίπτη 6556. δὐϊδτη 

ὨΤΊΟΥ ἀθπηομβίγαμῦ : οἵ, δ ν. 847 δαποῖαία. 116. βουϊρϑίί σρό- 

βούλου. Ὠϊο Ὑϑοῦϊα5 πρόβουλος. 

806 ΠΙρτὶ ἄχος δὲ παμμάταιον οὐχ ἐχούφϑη. 6. αυἱθὰ8 νΘΥΡ18 

αὖ ΒΘ. Θἰϊοογθηΐ, οἰ 25 οἵ πονιββίμηϊ θαϊοσοθ δηΐθ οὐχ 

ἐχρύφϑη ἱπίουραηχ θη. ΑΥὖ βἰς ἐγαποδ ὑϑ] παι πίαγ 68 απ86 νοῖ- 

1018. Δηἐθοθαθηζθιι8 ΠῸῚ 8818 δχρ ϊοαία βυηξ, οὖ 56} ΓΘΗΓΆΥΊΙΠῚ 

ΠΟΧῸΒ Ροβϑαμηδίιτ. Αα ἀαρΙὴ 5ἰ αἰΐζθηααβ, ἰπίθ Προ5 ἰηΐτα, ν. 578, 

δΔοὶ ἀἋ(6 ἴγὰθ αἰνίηδθ ῥ᾽ δοδιηθητβ, Ὠἰο ἀδρίηρὶ ΠΟΙμΪ 15. πιϑ] θβαδαα 

ουρίαϊπο ἀΡτοριὶ δυδδοῖαπη ΒΟ ουῖθ 5. Βα ροΥ ΙΘηΐθ οἵ [Ἀ]]Δ 06 ΠῚ 

1ΠΠπππὶ ΒΡΙΘΠἀοΥθη, Οἱ ἸΠΟΧ, 86 115 ΔαΌ]ΓΘΥΙ πὶ ἰηβίαν, ἀδὰ οἵ δέ πι 

αὐραθίατγ. Ἄγος: αποα ταροβαΐ, ϑβοοίμδ, πόα, γϑῖϑα 5668. δένος 

νοσϑίαγ ; φῶς αἰνολαμπές εἰ μελαμπαγῆς ἰπίου 586 Ορροπαπίπι, ἔμ]- 

ΒΟΥΪ 5] Π]δίγο βισοθαϊῦ Πἰργᾶ ἴθυγαρο : 2.πὶ πθο Τασαθπαθ 5ρίοπεοι 

αἰὐιίξοναθ αηιοϑιιβ ἤοϑροβ. ἘΥπα ΟΥΑΙ ΟΠἾΒ. ΡΥΟΥΒΒ. Δ ΒΟΉ ]θα οβί. 

Ατηδύ δηΐπὶ ροθίβ, πρὶ ϑϑάθμ ῥΥϊτητπὶ παρδίϊνο, ἀοϊπᾶρ αἰβυυτηδίϊνθ 

αἸοῖδ, δα. ἀὰ886. αὐγίαπθ ΟΥ̓ ΟΠἾ8. ΤΠ ΘΠῚΡΓΟῸ ΘΟΤ πη ηἶα 5πηΐ θ15 ΡΟΠΕΟΥΘ, 

γΘΥΡΙΒ ἸΘΥ] ΟῚ γανὶδβ, ΟἿ, Ἰηῖνα 1611, δορί. 287 μέλει, φόβῳ δ᾽ 

οὐχ ὑπνώσόει χέαρ᾽ γείτονες δὲ κάρζας μέριμναι ζωπυροῦσι τάρβος, 

οὖ ΞὌΡΡΙ. 784, Ἰοσπιὶ 80 βαϊτουθα8 γθχϑίαμι, αὶ πη8 Εἰ γα δα αϊτα 

816 ΓΘΒ πη 18 οϑβῇ : 

ἀόσφυχτον (ἰδτὶ ἀφυχτον) δ᾽ οὐχέτ᾽ ἂν πέλοι χἔαρ, 

κελαιγόχρως δὲ πάλλεταί μου καρδία. 
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πρέπει δὲ, φῶς αἰνολαμτστὲς, σίνος. 

καχοῦ δὲ χαλκοῦ τρόπον 890 

τρίβῳ τε χαὶ προσβολαῖς 

μελαμπαγὴς πέλει 

870 δικαιωϑεὶς, ἐπεὶ 

διώκει παῖς ποτανὸν ὄρνιν, 

πόλει προστριμμ᾽ ἄφερτον ἐνϑείς. . 80 
λιτᾶν δ᾽ ἀκούει μέν οὔτις ϑεῶν᾽" 

τον δ᾽ ἐπίστροφον οἶδμα 

(ϑγ"αῦατα Ἰοησατ ἴῃ ΠΕ] 5Π|0 61 νΟΥΒα5. 1ηἶ {10 Δ 65 οἰΐδπι ΟΠΟΘΡΉ. 

408 ποὶ ποὶ δὴ γερτέρων τυραννίδες 1) 

808 τρίβῳ (τρίβῳ τε Ἐ.) καὶ προβολαὶς ΕἸ. ΟοΥν, ῬΘΑΥΒΟΠΒ. 

871. 12 ΤῊ στανόν. Ἑπιθμᾶ, ϑομῦίς. Πρόστριμμα πΘ 

γοιΐίαβ αἰῇοϊοηοηι : οϑῦ ΥῸΧ ῬΥΟρτα αἀὰὰ ΑΘΒΟΒΥ: ΔΘΑ ῸΔ8165 βεοίογὶς 

οομπίαρφίοποηι ἀϊοθθαηῖ. Απερ, 'Ῥϑίγαὶ. ΠῚ, 2, 9 : ὑμῖν τὸ μηνέμα 

τῶν ἀλιτηρίων προστροίψομαι. Μοχ ϑείς ΕἸ., οοτγ, ἴῃ Ἐ,, 

874 ΙΠῸΠ τὸν δ᾽ ἐπίστροφον τῶνδε, αἡπᾶθ ἱπίθγργθίδπίοῦ 

πμαγμηὶ γοῦμηιὶ ἀμοίογοηι, Θϑτη νοοὶ ἐπίστροφος ἰ{τἰθαθπίθβ βιρσηϊῆοα- 

ΤΟ Π6 πὶ 4π8Π| Πα 16 Παθοῦ πΠΘ486, Τη60 Ἰπαϊοῖο, ΠΆΌΘΓΘ Ροϊθβί, ΝᾺΠῚ 

Ἐπβίδίμῖπβ ἴῃ ΟΡ ΒΟ.}18 8ὶ βουῖρβϑὶῦ τὸν ϑεοῦ ἐπίστροφον (2, 48), 

ἐπίστροφον τῆς ἀρετῆς (2417, 10), ἢαθο δᾳ ποβίγαπι Ἰοοτιπὶ 1] βίτδῃ- 

ἄππι 181] ἔδοϊαηῦ : ΗΟΙΤΊΘΙΙ ΟΟΠΙΠΙΘηΐδίΟΥ ἰπιϊίαί5 οδὲ Οα, 1, 77 

ἐπίότροφος ἦν ἀνϑρώπων; αυοᾶ ογδηΐ απὶ ἱπίθυργθίδυθηταῦ ἐσιότρο- 

φὴν ποιούμενος καὶ φροντίζων. ὙΙΔΘΟΥ τὐῃϊ δϑη θη 8 Δ δὲ ΠΌΠΊΘΓΟΞ 

γθδιϊ 8886. ΒΟΙΡΘπἂ0 ἐπίστροφον οἶδμα, σοηυογδὶ [γίμηιαα Πιιοίιι. 

Εδηᾶθπὶ ἱπλαρίποπὶ ἔπιδῖιβ ΘΧρ οαίατη ἢΔθ65 ἴῃ Επτηθη., Υ. ὅ88 : 

καλεῖ δ᾽ ἀκούοντας οὐδὲν ἐν μέδσᾳ δυσπαλεὶ τε δίνᾳ οἱ ἡπδθ βοαπαη- 

(ὰγ. δα 5ὶ Πΐο βίυϊουϊτα αὐ σ᾽, ὑγ8 5] [065 8. ΓΘΌτΙ8. τη ῖ- 

τὴἶβ Ρο(ἰΐαθ Οσταθοὶβ ἐγ ΠΥ 8. ογδηΐ, Ὥραπθ ἴδ] 6 πὶ δυδδοίαπι, 8βὶ 

48 Θβΐ, Δ8Ρ ΑΘΒΟΒΎ]Ο 8] 1Θπαπὶ ᾿πα οι 18 ΟΟἸ]αίο ΞΌΡΡΙ. 127 : ποὶ 

τόδε χῦμ᾽ ἀπάξει; Αὐοῦ!ατη τποσθ ΗΟπλουΐοῸ πδιιγραΐ θεΐατη ἱπῆγα 

γ. 1050. 



37 

875 φῶτ ἄδικον καϑαιρεῖ. 

οἷος καὶ Πάρις ἐλϑὼν 

ἐς δόμον τὸν ᾿“τρειδᾶν 100 

ἤσχυνε ξενίαν τράπε-- 
ζαν κλοπαῖσι γυναικος. 

380 λιποῦσα δ᾽ ἀστοῖσιν ἀστιίστορας 
χλόνους λογχίμους τὲ καὶ ναυβάτας ὁπλισμουὶς λοδ 
γ Ὁ δ Ἐ7 χη } ᾿Ν 
ἀγουσά τ᾽ ἀντίφερνον Ἰλίῳ φϑόοραν, 

βέβακεν δίμφα διὸ πυλᾶν 

ἄτλητα τλᾶσα" πολλὰ δ᾽ ἔστενον 
ἤν 5. ἢ , δ, Ἰ 

386 τοῦ᾽ ἐννέποντες δόμων πιροφῆται 

811 τῶν ΕἸ. 879 χλοπαὶῖς ΕἸ. 

381 Βεοοορρία Η. 1... ΑΒ γΟΠΒ11 {θη Βροβίτοη6. χλόνους τὲ χαὶ 

λογχίμους ναυβάτας ϑ' ὁπλισμοὺς; ἴῃ νϑῦϑα δηθ ῃοίῖοο Π1}1] πλὰ- 

ἰαμάπτη 65856ῖ. 8α δρ᾽ ποίου λογχίμους οὕτη ἀσπίστορας χλόνους 

ρα Ἰπηρίίαν απδηὰ σαπὰ ναυβάτας ὁπλιόμούς. 
888 βέβαχε ΕἘῚ. βέβαχεν Β. Ηος νϑαπι 6886 ΔῈ {ἸΒ ΤΌΡΠ8 

ἀοοσοῦ, οὖ πα ΟΣ ΠῚ ΘΟΠΟΙΠἢΪ88. Ροβίθ] αι, Ὑυβιιπὶ ΒΘ Π ΘΠ 18. τη6η- 

ΒΌΓΘΤΩ (ρΘηΐδρ. ἰαῖα 9.) ΘΧϑΘ δ ηΓΘΓΊ. 

884 πολὺ δ᾽ ἀνέστενον ΕἸ. Οουν. ἰπ Ε΄. 886 Βαῖίεγ. τάδ᾽ 

Ὀἰηα. τότ΄. Ἐογίαββο τόδ᾽ ἐννοοῦντες. [πρϑηῖοβ8, αἰ βο]οῖ, ὙΥ ο]οΚο- 

γι8 ναίθβ ΤΥΎΘΐαπο5. ΠοΟ ἰοσο ἱπᾶποὶ βίαια, Ηθ᾽θηδῖη, βρθοὶθ ρτᾶ- 

ἴδτη, 16 {πποβίδτη, Ῥ6Υ τηθίδρουᾶτη νοοδηΐθβ βρθοσιμη ΔΙΠΊΔΌΙ116, 

βίαίπαπη Υἷϑὶ ῬΌ]Ο γα 564 {τἰρίάτιηι ὉΤΩΔΠ 8 ΟὈ]ΘΟΙ ΔΙ ΘΗ ΠῚ, 

ΠΟΟίαγΠαα. ἱπηδρίπο ἰπδηΐθιι σι 118. βοτηπἰδηΐθβ ἀρ] πα θη θη. 

Θυδταὰ πίον γί ΟΠ θπὰ ΟΠ πο ἀθυν 8. ἀπτη ΡΘΙ Β'πρα]α ΡΟΥΒΘαυ]- 

τὰν, δου ΪηἾβ8. ΒΡΘΟΙΔ6η. οαϊαϊ, 564. Ορογδτ ΡοΥαΙ 41556 τα ]ὶ νἱἀοίαν.. 

πδτι γ ρα ροθίδθ ἱπίθυρυθίϊβ δυτ Ποῖα βϑιβ γθθππί, Ἐθοίθ να]ρὸ 

δ Μοποὶαὶ τοθγοῦθτι ΠαπῸ Ἰοσαμι γθίθυιηί οὐ δόμων προφήτας ἀ6 

γαύθιβ ΑὙρὶν]β δοοὶρ᾽ αηΐ. 
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»ἰὼ ἰὼ δῶμα δῶμα καὶ πρόμοι, 410 

ἰω λέχος καὶ στίβοι φιλανορες. 
, » 

πάρεστι σιγᾶς 
νυν . , 

ἄτιμος ἀλοίδορος 

3890 ἄδιστος ἀφεμένων ἰδεῖν. 

886 Εαδγηθβίδηϊ ἰ᾿θοϊϊοπθιη τοί νἱἀθηΐαῦ ρἰθυίαὰθ θαϊτουθδ 

γθοορίββθ. ΕἸ. ἰὼ δῶμας χαὶ πρόμοι. 381 Καιβῖ, φυγάνορες. ὅϑ:ο4 

Βοπς ΚΙδαβ. να]ραῖαπὶ ᾿ ΟΥΡΥΘία ΓΙ Γ : φγθδϑιι5. αηιαίογὶὶ, ἔμφα Ἠείεπαο 

οὶ Ραγῖάο. 

888---90 [Ι͂η Πἰβ8 ψϑΥβ θα 5. ΘΟΥΤ 6 18. 18 νΟΥ̓Β8 1 βιιηΐ ΥἹΣῚ ἀοοτΐ, 

αὖ Θὐϊατη νϑΥβὰ8. δη Ποίϊοοβ, ααἱ ῬΟΠπὶ βαηΐ, ᾿ἴῃ ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ ΠῚ σ ΔΙΆ ΠῚ 

ται ίαγο πη. Ηθιμ. παρεύτι διγὰς ἀτίμους ἀλοιδόρους αἴόχιστ᾽ ἀφει- 

μένων ἰδεῖν, Οὐ 810 ἔθγθ Οθίθυϊ θαϊτουῦθβ, 'π Βἰ Πρ 11}18 80 110 ἀϊβοθάρη- 

168, 864 ΟἸΏΠ65 ΘΟΠΒΘὨΘηΐ68 ἴπΠ πάρεύτι διγὰς ἰδεῖν, ἰΐσοῖ οἱάονα 

δἱἰομίία ! ΝΙΠ1 αὐβυπιαγθ αὐιϑῖταη ἴῃ ἸΟΟῸ ΘΟΥΓΕΡ 881 π|ο, αἰσαπὶ [ΠῚ Θ ἢ 

ἀαοτηοᾶο ταὶ δ ΠυμΊΘΓῸΒ. ΔΗ ΒΙΓΟΡ 605. πο δυβαχαᾶθ γοῆηρὶ ΡΟ586 

νἱἀθαίαγ. 

παρεότι σῖγα τις 

ἀμεμστ᾽, ἀλοιδόρως 

ἀδιόστα, φεῦ, μένων ἰδεῖν. 

ἀμεμιπτ᾽, ἀλοιδόρως 8οτῖρδί 6χ ΑΘβομν] οοπϑαθίπαϊηθ Ὀΐπα8. γο 668 

ΒΥ̓ΠΟΗΥΠΙΔΒ ΟΠ] ΠΏΘΘΙΘ ΔΗ 5. Κἷο βυρτα 208 ἄναγνον ἀνίερον; 

ἴηΐγα 979 ἀχέλευστος ἀμιόϑος, ϑορί. 900 αὐτόστονος αὐτοπήμων, 

Εππὶ. 170 αὐτόσσυτος αὐτόκλητος; 100 δαΐου δαμίου, 842 παραχοπὰ 

παραφορά, 888 (αἰὲν) ἄμοιρος ἄνληρος ἐτύχϑην, αὰο ἴῃ ἸΙοοο τηδὶθ 

ΗδΥπηδηηιβ ἰθγξίατη γοοθπὶ δαάίαϊΐ, ΠΙηδογῆθβ δἰ ἀδ]ον ῦ, 

ὙοΥθὶ5 ἀδιότα μένων ἰδεῖν (ταῖβογθ ΘαΡΊΘη8. οἱ, ἀππὶ ΟαρΙ ΘΠ ἴα 1 

ΟΥΓΟΥῚ ἰηἀμ]ροῖ, οὐδ Θχβρθοίδηβ αι] οἰββίτηδθ ΘΟὨ ἢ ρ 18. ἈΒΡΘΟΙΓΌΓΤΩ) 

δὰ βθααθηία ἰγϑηβιι8 Ραγαύατ. Οθίθυαπὶ οἵ, γ. 488 μέγδι δ᾽ ἀκοῦ- 

δαί τί μου μέριμνα οἱ Ἐυταθη. 782 δίκης γενέσθαι τὴσδ᾽ ἑπήχοος 

μένω, ὉΪ μένειν ΠΟ χῃδηθηαϊ, δθὰ ΘΧΒρΘοΙδμ αὶ Υἱπὶ ΠΑ Θῖ, 
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πόϑῳ δ᾽ ὑπερποντίας 
[ Ἔξ , ν , 

φάσμα δόξει δόμων ἀνασσειν. 416 
’ -»" 

εὐμόρφων δὲ κολοσσῶν 
ΕΣ ͵ Ἂν , 

ἐχϑέται χάρις ἀνδρί" 

3905 ομμαάτων δ᾽ ἐν ἀχηνίαις 
γυ} ω- 59 , 
ἔρρει πᾶσ’ Ιφροδίτα. 

2 “ . μ ᾽ , ὀνειροόφαντοι δὲ πενϑήμονες 450 ἀντ. β΄. 
͵ 

πάρεισιν δόκαι φέρουσαι χάριν ματαίαν. 

891. 92 ὑπὲρ ποντίας ΕἸ. Οὐοττ. ἴῃ Ε΄. δόξει ταὶ βαβρθοίαπι 

δϑὲ αυσπη ΡΘῚ ἰοίΐδηη ἢᾶπο ΟΥ̓ΔΙΪΟΠΘΠῚ ὈΥΔΘΒΘηΪ ναΐθβ αἰϑηΐατγ. 

Εοτίαββθ 

φαόμα δοχεὶ δόμων ἀναόσδειν, οἱ ν. 409 

πολλὰ δὲ ϑιγγάνει πρὸς ἦπαο, 

ΠΌΙΊΘΥΪΒ, ααἰθ8 δα οἸδυβα]θιη Ἰορδοθαϊσαπι ἰγαηβὶπιβ ρϑγαυθίαυ, 

βίσαῦ ἴῃ ΒΌΡΒα α΄ νΘΥΒῚ5. ἤΠΘΙΩ, 

896 ὀμιμάτων δ᾽ ἐν ἀχηνίαις, ἴηι οομϊογη, ἱπιοριὶα, Ἡ ΘΥΤΩΔΏΏΤΙ8 

οὐ ΡῬ]θυίαπθ θαϊζουθβ ᾿πίθυργθία ταῦ ἀβροοίι Ποίοηαο ἀοβοϊοηίο. Ἀθοίο, 

81 ΟΡΡΟΠΘΥΘΗΓΑΥ γ68 486 ΔΌΣ 8. δῖ ΔΗΪΠΊΟ ΡΟΥΘ απ, ΠΑΥΤδ- 

ΤἸΟ0Π68, ΤηΘΙηο 8. ὅϑ'8α βίδίθδθ ααὰτη οὐ ἰρδᾶθ ΟΟα 118 ΘΟΠΒΡΙΟἰΔΗΓΌΥ, 

1118. σϑυθὶβ μᾶθο βϑηΐθηϊδ ἴπ6888 πρααϊύ, ϑβοηζία8 46 Οὐ] 18 

βίαι παγατη ὨΙδη τ θτ18 σορ!ἑαθαῦ, ᾿πιδίο δοαξίπ5. Νοβοῖο δὴ ποα νο]α- 

ΟΥΪΡ ΡῬοθία, οἱ Πθ 1) ΤΪΒΘΥΪ ΔΙΠΟΓΘΠῚ ΔΌΪΓΘ ἴῃ γ65 80 ΟΟΌ]ΟΥΙ ΠῚ Ρο- 

ἰθβίαίθ δ᾽θηδ8, νϑη88 βΒρθοΐθβ ΔΘρΡΥῸ δηΪπι0 Οὔγθιβδηΐθβ, Ηαὶς 

1 ΘΥΡ  Θίδίϊ οὶ πο Οὐϑίαϊ ῬΥΔΘΡΟϑΙ[10 ἐν, 486 586 06 ἀΒαΓΡδίαγ, πὈ] 

08 εἰς ΘΧβρθοίδχηιιβ, ἀπατήσῃ 0 ΘΟΠΟΘαἃΒ ὀμμάτων ἀχηνίας 6588 68 

ἴῃ ααἰθιβ ΟΟἾ] ἀδἤοϊπηξ, αἀαᾶθ 88} Οσα]ούατη ροίθβίαἑθῃι. ΠΟῚ 

οδαπηΐ. 

897 ΓΙΡΥ] πάρεισι (πάρεστι ΕἸ.) δόξαι. Οουν. Ηογπι. οχ ΗΘΒΥ ΟΝ. 

Β᾽οββα δόχην' δόχησιν οἱ Ατοδᾷ. ρ. 100, 14 δόχη, ἡ ὑπόνοια, 60]18- 

εἰ8 Γου πὶ δύόχος οἱ δοχώ, «αϊθιβ Επιρθάοο!θ8. οὐ Ἐλινὶρ᾽ 68. αϑὶ βιΐ, 
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μάταν γὰρ, εὖτ᾽ ἂν ἐσϑλά τις δοκῶν ὁρᾷ, 
400 παραλλάξασα διὰ χερῶν 

βέβακεν ὄψις οὐ μεϑύστερον, 25 

πτεροῖς ὀπαδοῦσ᾽ ὕπνου κελεύϑοις." 

τὰ μὲν κατ᾽ οἴκους ἐφεστίους ἄχη" 

τὰ δ᾽ ἐστὶ καὶ τῶνδ᾽ ὑπερβατωτερα. 

405 τὸ πᾶν γὰρ Ἑλλάδος 

αἴας συνορμένας, 

πένθϑεια τλησικάρδιος 430 

δόμων ἑκάστου πρέπει. 

πολλὰ γοῦν ϑιγγάνει πρὸς ἧπαρ" 

899 δοκῶν ὁρᾶν, [γυβίτα 80 Ηοιτηδηπο δ] ἴβαιθ ἀθἔθηβατη, 

ΘΟΥΤ, ΟΠ] ἢ] ἀἸπ8. οὐ Ῥυϊθηα8. 

402 Τήθτὶ πτεροῖς ὀπαδοῖς. Ἐταοηᾶ. ΠΟ ταθα8, Καγβϑί. χελεύϑων. 

408 ΤῊΡτὶ ἐφ᾽ ἑστίας. ΟὐοΥγ. οββίτιβ, 60]1. ἱπῆγα 806 οἱ ϑ'ϑρί. 

18 δόμους ἐφεύτίους, αυοᾶ Ἡρφγπι. ἱπίογρυθίαεμν ἀοηις ιαθ ομΐψεια 

5μα οἱ ργοργία οϑί, Ἰζαυβί. ἀοηῖις ἐμ θυΐου ; τι θβϑοῖο δὴ δὶῦ ἀἰοηιμβ γορία, 

ἴῃ 48 δγαῦ Ῥαθ]ου8. ἔοοιβ, ἡ κοινὴ ἑστία, ῬΡοβίθα ἰῇ ριγίδηθδ 

ὑγϑη 8] ἴα 8. 

404 Τιριὶ τάδ᾽. Βθῃθ Ηοτηι., Ηα]μιΐατα βθοαίαβ, τὰ δ᾽. βοῶ, 

86 οἰηθηδαίίομθ γϑοθρία, θἔϊδηὶ ἴῃ γοΥϑαι ΒΘ] θηΐθ ΒΟΥ ΒΘ ηττὴ ογδΐ 

τὸ πᾶν γὰρ. Αἃ απο νούβαπη [ουίαβδο χοἤογθηιθ ἐδὲ θοτηρατα- 

{ΠΥ ῚῚ5 ὑπερτερώτερος; Α6560}. ἔτῃε. 48 Η., αἀαδπὶ ἰουτηδηη οἵδ ΠῚ 

Ἠδβυομΐι5 απ διιοίουβ ΠοτηΪη6 ΠΟ δαα]ῖο. 

408-986. ΠῚΡῚῚ τὸ πᾶν δ᾽ ἀφ᾽ Ἑλλάδος αἴας συνοομένοις, 486 

Ιϑηἰτου σοτγοχὶ, ΕἼδηζίαβ ἀφ᾽ Βλλατος αἴας, Ηδτπι. ἀφ᾽ Ἑλλανίδος 

γᾶς» Υ. δὰ ν. 388 δαἀποίαία. Μοχ σένϑεια τλησίχαρδιος ἀαθῖι8-- 

Πομοπὶ τηονϑί. ΤΥ ΟΠ Πἶτ8 υἱάοίιν τηξεχάρδιος ΘΟμ 6 οἾ586, Βοηποίαον, 

δηξιχάρδιος. Ἐοτίαββο πένϑεσσι τληδσιχάρδιος δόμων 

ἕκαότος πρέπει. 

« 
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410 οὖς μὲν γάρ τις ἔπεμψεν 

οἶδεν, αντὶ δὲ φωτῶν 

τεύχη καὶ σποδὸς εἰς ἑκα-- ἀϑῦ 
στου δόμους ἀφικνεῖται. 

ὁ χρυσαμοιβὸς δ᾽ Ζρης σωμάτων, ότρ. γ΄. 

416 ὃ καὶ ταλαντοῦχος ἐν μάχῃ δορὸς, 

πυρωϑὲν ἐξ Ἰλίου 440 

φίλοισι πέμπει βαρὺ 

ψῆγμα δυσδάκρυτον ἀν-- 
τήνορος σποδοῦ γεμί-- 

420 ζων λέβητας εὐϑέτους. 

στένουσι δ᾽ εὖ λέγοντες ἀνδρα τὸν μὲν ὡς “μι 

μάχης ἔδρις, τὸν δ᾽ ἐν φοναῖς καλῶς πτεσόντ᾽ 

ἀλλοτρίας διαὶ γυναι-- 

κός. τάδε σῖγα τις βαΐ-- 

425 ζει" φϑονερὸν δ᾽ ὑπ᾽ ἄλγος ἕρ-- 450 

410 τις ᾿πβϑυι Ῥούβοηῖβ. 418 ΤΠ Υογ τὴ εἰδαφιχνεῖται ἰάθη 

οὐ θυ. ΟΟΥΥ. 

418-20 ΤῊ ΡΥ χαὶ. ϑουϊρβὶ ὁ χαὶ, Πανς {16 χιιὶ οἰΐαηι, οὶ 

ροηϑιαίον. ἦι ργοοί τὲς ἰϑγαηι ἰθηθὶ. Ῥοθία, απππὶ Μαγίοπὶ 8υρθη- 

ἰυϊατη αἸοδί σοΥΡοτἃ τηπίϑηΐθηη, ἤᾶθΟ Ρ6Γ Ρϑυοηἑῃθϑὶη δα]. 'ρΡ86 

ΔΟΌΠΔΪΠ6. 510 φσαιᾶθηβ. Ηδηο οΙη ΘΠ δύο 6 ΠῚ {ππὶ 5ΘΠΙΘΗ ΠΥ ΠῚ 

ὭΘΧΙΒ βυδᾶρί, [ΠῚ ὙΘΥΒΙΙΒ. ΗΓΒ ΓΟΡ ἢ Ο8 οὐ ρ88 ΠΠΙΏΘΙΟΥΙΠῚ τΤαϊ0, 

ΟΧ 4πὰ ΨΟΥΒΙ5Β ἸΔΙΏ θ᾽ Οοῖι8. δηϊθοραθης 511Π1}18 οχϑροοίδίπσ, Μοχ 

βραχύ ϑομανείαβ; βοᾷ βαρύ 5016. Κ΄οΠηθίάθνν, τπϑίασ Δ]Π]1αῖο ἔλαν, 

Απᾶγ, ν. 1128 φέρω, φέρω, τάλαινα μιᾶτερ » ἐν πυρὸς πατρὸς μιέλη; 

βάρος μὲν οὐκ ἀβριϑὲς ἀλγέων ὕπερ. ψῆγμα ἄθ ΔΌΣΙ ὙἈΠΊΘΠ 18 

Ηοτοά. ΠΙ, 94 ἑξήχοντα χαὶ τριηκόσια τάλαντα ψήγματος, οἱ Ρ88- 

β'π), ΜοΧ εὐνέτους ΡΥῸ εὐἰϑέτου Δυγαίι. 

428. ΤῊΡΙΪ διὰ. Ηδιυτδηηΐ ουιθη ἀατϊοπμθ σΟΠ ΠΥ ν ἢ ΡΎΘΠΙ- 

θ 
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πει πτροδίχοις ᾿Ζ“τρείδαις. 

οἱ δ᾽ αὐτοῦ περὶ τεῖχος 

ϑηήκχας Ἰλιάδος γᾶς 

ἔμμοροι κατέχουσιν" ἐχ-- 

4380 ϑρὰ δ᾽ ἔχοντας ἔχρυψεν. 455 

-“" δ᾽ 3 - , διΔ ͵ ΒΞ 

βαρεῖα δ᾽ ἀστῶν φατις ξυν χκοτῳ 
, - ΩΣ 

ὁ δημάρατος δ᾽ ἀρᾶς τίνει χρέος. 

μένει δ᾽ ἀκοῦσαί τί μου 

μέριμνα νυχτηρεφές. 400 

48ῦ2 τῶν πολυχτόνων γὰρ οὐχ 
Ύ , 

ἄσχοποι ϑεοί. κελαι-- 
Ἵ ἘΡΡ. ͵ ͵ 

ναὶ δ᾽ Ερινυες χρόνῳ 
Ν γ ΓΟ... , -“ 

τυχηρὸν ὑντ᾽ ἄνευ δίχας παλιντυχεῖ 
-» - ,,κ 

τριβᾷ βίου τιϑεῖσ᾽ ἀμαυρὸν, ἐν δ᾽ αἵ-- 406 

τηϑίϊοιβ ἴπ Οτατη. Απθοᾶ. Οχομ. 1, Ρ. 119, 18. 420 προδίχοι- 

όιν ΕἸ. 

480 ΤιΌΥὶ εὔμορφοι, απο ἀθ β]ογίδθ ἄθοογθ δοοῖρὶ ποὴ ροίθϑι. 

Εργθρῖθ ὙΥΊΘΒΘΊογαΒ. ἔμμοιροι. ὅϑουρβὶ ἔμποροι, Οαπὶ Ἰλιάδος γᾶς 

Ἰυπροπάμτη, αὺυὦΑ οπιθπαἀδίϊομπθ γϑοθρία ἰμ θ] Πρ Ὑ αὐϊὰ 5101 γνο]ὶς 

ἔχοντας ἔχρυψε, ΠΟ 5[π6 8οῦθδ ἱγομπῖϑ αἰοίατη. Τωοπρῖι8. 8. ΠἰΌΥ18 

γρορᾶθη8 οὖ 80η0 ἰηρτδῖο γᾶς γάμοροι ϑοῃποίάον,, ααἱ Δρροβῖίθ 

Ιδιιάαν! Μααν ἀραὰ Ρ]αΐ., 6. 24, ΥΟΒΡΟΏΒαΤη : ἐᾶτε τοίνυν᾽ ἔχουσι 

γὰρ γὴν ἐκεῖνοι χαὶ διὰ παντὸς ἕξουσι παρ᾿ ἡμῶν λαβόντες. 

482 ΤΌ δημοχράτου δ᾽ ἀρᾶς. ῬΟΥβ, δημοχράντου. (ὰδθ 

αὔδιῃ ΟΡ Βαοιγα 81ηΐ, 6Χ αἰνϑυβὶβ αὑλ8 Ηθγὴ. Ῥγοροϑυαῖς ἱπέογρτγοία- 

τομῖθιι8. ἀἰβοὶ ροίοϑί. Τββι ἀθύαίαν βυὈ)]θοΐατη ἀπὸ Υοίθγα αῦ τέμνει 

χρέος, οἱ δημόχραντος ἀρά π᾿ Θτη οαᾶογο νἱάθίαγ, απὶ Ἰαβέο ΡΟΡαΪΙ 

ἄθογοίο ἀονοίιβ ἐβί. ϑουῖρβὶ ὁ δημάρατος : 50. ρίογο8Β ρμϑᾶθβέγϑβ 

Γουπῖα δημοχατάρατος αἰπηίαν. 

4806 ἀπόδνοποι ΕἾ. 4388 παλιντυχῆ ΕἸ. 

Ὄ- 
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440 στοις τελέϑοντος οὔτις ἀλ-- 
, . ͵ε , η 

καὶ τὸ δ᾽ ὑπερχόπως κλύειν 
5 ἢ Π κ᾿ ᾽) 

εὖ βαρὺ" βαλλεται γὰρ ὁσ- 
͵ , 

σοις Ζηιοϑὲν χεραυνος. 410 

χρίνω δ᾽ ἄφϑονον ὑλβον. 
- ! 4 » , 

445 μιητ᾽ εἴην πτολιπορϑῆς, 
ΒΕ τ 5.1 ΟΝ ς Ων ἐπ 5 ἡ) 

μητ᾽ οὖν αὐτὸς ἁλοὺς ὑπὸ αλ-- 

λων βίον κατίδοιμι. 

πυρὸς δ᾽ ὑπ᾽ εὐαγγέλου ὲ 415 ἐπωδὸς 

πόλιν διήκει ϑοὰ βαάξις" εἰ δ᾽ ἐτήτυμος, 

460 τίς οἶδεν, ἢ τι ϑεῖόν ἐστι μὴ ψύϑος: 

τίς ὧδε παιδνὸς ἢ φρενῶν κεκομμένος, 

φλογὸς παραγγέλμασιν 480 

νέοις πυρωϑέντα καρδίαν ἔπειτ᾽ 

441-48 ΤΑΡΗ ὑπερχότως. ΟὐΥν. ατοίίιβ. Μὸχ οδόδοις 6οΥ- 

γαρίαπι 6ϑΐ, βοηίθηίία πὸ ἀαῦῖα. Ἡρτοῦ, ΥἹ1, 10, 18 φιλέει γὰρ 

ὁ ϑεὸς τὰ ὑπερέχοντα πάντα κολούειν, Ἡογαῦϊα8. [ον ἐμ ιο βιμνιηιο 5 

ιίφινα πιοηίθ5. Ἡτῦ. ὄγχοις. ϑοποθιι. ὀξύς, ἹΚαυρί. περισσοῖς; 

Βομποίάον, δὲ χρόσσαις. ῬΟΒ865 οἰἶαπι ὀχϑοις δὰ γ᾽ ὄρεόσιν. 564 

πΪῈΠ Πούαπ ΡΙ]αοοί : θα. 7 θα Ποίϊο απᾶ0. 68 ἴῃ τὰ ὑπερέχοντα; 

τὰ ἀχρα. 

445 ϑίο Ε. μὴ δ᾽ εἴην ΕἸ, 447 Ἐογίαθβο ὑπ᾿ ἀλλῷ, ιοᾶ 
οὔἴϊδιη Καγβύίθηϊο ἴῃ πηθηΐθη σϑηϊ. Ὑ ΔΙΟΘηΔΟΥ σοη]θοίπγα χατέ- 

δοιμι ΟΡ ἴπια Θβϑβθῦ, 5] ϑυμὸν Ῥγδθοθαογοί. 

449 ΤΙ] ἐτητύμως. ΟοτΥ. Δυγαῖιθ, 480 ἢ (βαρτα βουὶρίο 

εἰ) τοι ϑεῖον ἐστὶν μὴ ψφύϑος ΕἸ., νᾶῦῖθ ἃ υἱγὶβ ἀοοιβ Θογγθοίδ. 

Βοι!ιηοίάον. εἴτε. Καγβί. δὴ. Ἐογίαββθ εἰ δ᾽ ἐτήτυμος» τίς οἷδε; 

μή τι ϑεῖόν ἐότι δὴ ψύϑος; 

488--ῶἤδ χαρδίαν ἐπεὶ ἐπειτ᾽ (καρδίαν ἔπειτ᾽ Ἐ.) ἀλλαγᾷ λόγους 

(λόγου ἘΝ) καμεὶν ; ἐν γυναιχὸς ΕἸ. ῬοΥβοπιι5 ἄο]ον: ἐν, φαοα ταῖλιὶ 

αϑϑϑν 
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ἐν ἀλλαγᾷ λόγου καμεῖν; 
ΠῚ ΕῚ “-Σ᾽ὃε , 

406 γυναιῖκχος αἰχμᾷ πρέπει, 

πρὸ τοῦ φανέντος χάριν ξυναινέσαι. 
ν᾿ « » [χὴ ΕῚ 

πιϑανὸς ἀγαν ὁ ϑῆλυς ὅρος ἐπινέμεται ἀΒῷ 
͵ 

ταχύπορος᾽ αλλὰ ταχύμορον 
ω ΡΙ , 

γυναικογήρυτον ὄλλυται κλέος. 

[, 

400 τάχ᾽ εἰσόμεσϑα λαμπάδων φαεσφόρων 

φρυχτωριῶν τε καὶ πυρὸς παραλλαγὰς, 490 
α" -" ͵ 

εἴτ᾽ οὖν ἀληϑεῖς εἴτ᾽ ὀνειράτων δίκην 
Ν πο Ν » γ ! , 

τερπνὸν τοῦδ᾽ ἐλϑὸν φῶς ἐφηλωσεν φρένας. 

κηρυχ᾽ απ’ ἀχτῆς τόνδ᾽ ὁρῶ κατάσκιον 

406 χλάδοις ἐλαίας " μαρτυρεῖ δέ μοι κάσις 

πηλοῦ ξύνουρος διψία κόνις ποδὶ, ἀθῦ 
« ὙΠ  ὍΑ Ρ , ! 
ὡς οὔτ᾽ ἀναυδος οὔτε σοι δαίων φλόγα 

ὕλης ὀρείας σημανεῖ καπνῷ πυρὸς, 
᾿ » Ὕ 

αλλ ἢ τὸ χαίρειν μᾶλλον ἐκβάξει λέγων" 

ΟΥΥΟΥΘ ΠΌΥΑΥΙΪ {γα ηΒρΡΟϑι πὶ 6886 νἱάἀθίαῦ,, πΘαῖθ ΥΘΥϑαϊ ἰγοοῆδῖοο 

δῖα Ἰοσπι 6886 Ραίο. Ἐπ᾿. Ηθο. 806 ἐν τῷδε γὰρ χάμνουσιν αἱ 

πολλαὶ πόλεις, 6508. Ομοδρῃ. 222 ἐν καχοῖόι τοῖς ἑμοὶς γελᾶν. 

401 Ἡιπιδπηὶ ἰμ ο ΡΥ Δ ΟΠ 6π), ορος ἀθογοίμηι γΘΥ θμ 5, Θ0ῃ- 

Βγμηδῦ ν, ὅ08ὅ γυναιχείῳ νομῷ. 

400 544ᾳ. Ηδῃο ογαύϊοηθηι, απ ΟὈἸΐαθθ οδυριαγ ΟἸγίδο- 

τηποϑίγδο πηδρη!]οααρη ία οὐ οὐρά] 8, ἴῃ σοάϊοῖθιτι5 τη8]6 τορίηδθ 

(Ἱθαΐδπι, 85.084]. ὙΥ 6811. Ἡθυύη. σούγρηδθο τοαάϊἀουηΐ, Μδηϊοβέιπι 

οϑὲ ΟἸγ ϑοπη  βίγα πη ἢ }118 ΒΟΘηδ0. ἸὨΪΟ ΠΟ ἱπίθυθββθ, 864 ρυοαϊγθ 

Ῥδμ]ο δηΐθ νυ. δδ4. εἰσόμεϑα ΕἸ. 404 Τι θεῖ ἐφήλωσε. 

400. Ο1ἡ ΤΗΡΪ τάδε. ϑουῖρϑὶ σοδίέ, ἡυπροπάμππι οὐπὶ ξύνουρος, 

χαρᾷ ἀθβάιθ πᾶὸ τηπίαϊοπθ ροβὲ χάσις {τ ̓ 4θ ἰηίουγοίασ. Μοχ 

Ἡδθῖμ. οὐτὸ του. 

ἢ 
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4710 τὸν ἀντίον δὲ τοῖσδ᾽ ἀποστέργω λόγον" 

εὖ γὰρ πρὸς εὖ φανεῖσι προσϑήκῃ πέλοι. δ0ὺ 

ὅστις τάδ᾽ ἄλλως τῇδ᾽ ἐπεύχεται πόλει, 
αὐτὸς φρενῶν καρποῖτο τὴν ἁμαρτίαν. 

ΚΗΡΥΞ. 
- 2 Ν 

ἰω πατρῷον οὖδας “Ἱργείας χϑονὸς, 
! , “Ὁ 2 ! ΡΥ 

47ῦ δεκάτῳ σὲ φέγγει τῷδ᾽ ἀαφικομην ἕτους, 
»"Ὗ" »“οο - , 

πολλῶν δαγεισῶν ἐλπίδων μιᾶς τυχων. 505 
͵ "7 »"ὝἪ᾿ 

οὐ γάρ ποτ᾽ ηὔχουν τῇδ᾽ ἐν ᾿Αργείᾳ χϑονὶ 
Ἀ - " [2 , δ 

ϑανὼν μεϑέξειν φιλτάτου ταφου μέρος. 
» - ᾿ Ν - ΤΥ , 

νῦν χαῖρε μὲν χϑῶων, χαῖρε δ᾽ ἡλίου φαος, 
, ! ͵ 

480 ὕπατος τὲ χώρας Ζεὺς, ὁ Πυϑιός τ᾽ ἀναξ, 
͵ 2} ἤν ας. Ὁ ς΄ , 

τόξοις ἰάπτων μηκέτ᾽ εἰς ἡμᾶς βέλη; 510 
ν᾿ ΕΣ ἅλις παρὰ Σκάμανδρον ἡσϑ᾽ ἀνάρσιος" 
γῦν δ᾽ αὐτε σωτὴρ ἔσϑι καὶ παιώνιος, 
Ψῇ 

ἀναξ ᾿“πολλον. τούς τ’ ἀγωνίους ϑεοὺς 

472. 18 οἰάθπὶ ρθίβοημδθ, ἡτᾶ8 ΒῈΡΟΥοΥα ῬΥΟΠαμ αν, Θ0Π- 

{ἰππ18}} ΠΟ ΡΟΒΒηΐ. Ομ ηθί θυ, ἤᾶθο ἃ} 8110 οῃμογριιία αϊοία 6586 

ΒΈΒΡΙΘΔΙαΙ, 

482 ΤῊΡΥ] ἦλϑες, ὨΪδῚ αποα τη ΕἾ. ες Βα ρ  βουιρίυχῃ θ8ί. Επαθη- 

αν Ηρητη. 

488 ΤῊΡΥΪ καὶ παγώνιος. Ἐπιοπᾶαν!ν ΠΟΡγάθαβ. 

484 010]. δὰ 1]. 24, 1 : παρὰ δὲ Βοιωτοῖς ἀγὼν ἢ ἀγορά 

.« ὅϑεν καὶ ἀγωνίους ϑεοὺς Αἰόχύλος τοὺς ἀγοραίους. Θαδο 

ἱηουρυθίδιϊο 51 τὰ ΚΡΡΙ. 189. 242. 882. 8ὅ8 γοίὰᾷὰ οϑί, ποὴ νἱᾶθο 

αν δῖο τϑριαϊθίιν., ααπτη ἰάθη αἱ ἴῃ ΠΡ] οἰ θι8. αἰϊ ΘΙ 6 - 

ἴαγ, οὐ πος ἰοθὸ ποῆ, αποά Ηριμδηηο 8] 1}|5α110 νἰβαπὶ δὲ, ρυδίϊδθ 

ρϑηΐαν (18. ὈΘΙ]ΠΟΥα τη. ΔΥθ  γ18, 564 ραίτίαθ ἡππηΐηα δα] αἰθηΐατ. 

Οδίθγιιμι οἵ, 800 κοινοὺς φγῶνας ϑέντες. 
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485 πάντας προσαυϑώ, τὸν τ᾽ ἐμὸν τιμάορον, 

“Ερμὴν φίλον, κήρυκα χηρύκων σέβας, 515 
ἥρως τὲ τοὺς πέμψαντας, εὐμενεῖς πάλιν 

στρατὸν δέχεσϑαι τὸν λελειμμένον δορός. 
ἰὼ μέλαϑρα βασιλέων, φίλαι στέγαι, 

490 σεμνοί τὲ ϑᾶχοι, δαίμονές τ᾽ ἀντήλιοι, 

εἴ που πάλαι, φαιδροῖς ἰδόντες ὄμμασιν 520 

δέξασϑε κόσμῳ βασιλέα πολλῷ χρόνῳ. 

ἥκει γὰρ ὑμῖν φῶς ἐν εὐφρόνῃ φέρων 
καὶ τοῖσδ᾽ ἅπασι κοινὸν ᾿“Ἰγαμέμνων ἄναξ. 

490 ἀλλ᾽ εὖ νιν ἀσπάσασϑε, καὶ γὰρ οὖν πρέπει, 

Τροίαν κατασχάψαντα τοῦ δικηφόρου 525 
Διὸς μακέλλῃ, τῇ κατείργασται πέδον, 

βωμοὶ δ᾽ ἀΐστοι καὶ ϑεῶν ἱδρύματα, 

καὶ σπέρμα πάσης ἐξαπόλλυται χϑονός. 
6800 τοιόνδε Τ οοἰᾳ περιβαλὼν ζευχτήριον 

ἄναξ ᾿“Ζτρείδης πρέσβυς εὐδαίμων ἀνὴρ 580 
ἥκει, τίεσϑει δ᾽ ἀξιώτατος βροτῶν 

τῶν νῦν" Πάρις γὰρ οὔτε συντελὴς πόλις 
ἐξεύχεται τὸ δρᾶμα τοῦ πάϑους πλέον. 

486 ργαδοοηθηι ρμνεαθσονῖδιις υθη ον αν ἄμμι. [που ρα δῖαν Ἑρμῆν», 

φίλον κήρυχα, χηρύχων σέβας. 

491. 92 ἥπου πάλαι φαιδροῖσι τοισίδ᾽ ὄμμασιν ΕἸ. Βοςθρρὶ 

ὨΘΟΘΒΒΑΤΔ8. ΑὈΥΑΙ οὐ Ὑβ811 μη θπἀδίϊοποβ. ΜΟῸΟΧ βυβρίοον δέξασθε 

κόλπῳ : ποῃ 8818 γβνθυθπίθυ χόσμῳ ἀϊοίξυνῦ ἀθ 118. 

497 Ηδθο οὔμὴ ΒΘα θη 118. ΘΟὨὐηχὶ. Ὑαϊροὸ ροβὲ σέδον Ρ]6Π6 

᾿π ΥΡῸ ΩΡ, ΟΥ̓ ΟΠ {Υπποὰ οἵ οἰδιιβαϊα Ἰπβίο ἀθὈ ]Π ογα ρΡοϑβὲ ἰη- 

ΒΥΘΒΒ.Π) [8 ΠῚ ΒΟΠΟΥΘ τη Δρηϊἤσαμη. ΑΙ ΖΙΏΔΙ ΙΒ ν. 498, ῬΘΙΒΑΓΕΠῚ 

Υ. 811 51Π}}}} πλῈ τ, πίθου οί ἢ 6558 βίαι ποδί, 

ἁ 
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δ0ῦ ὀφλων γὰρ ἁρπαγῆς τε καὶ κλοπῆς δίνην 
“--ἂ , . ( κ᾿ , 

τοῦ δυσίου ϑ᾽ ἥμαρτε καὶ πανωλεϑρον 535 
αὐτόχϑονον πατρῷον ἔϑρισεν δόμον. 

διπλᾷ δ᾽ ἔτισαν Πριαμίδαι ϑαμάρτια. 

ΧΌΡΟΣ. 

χῆρυξ ᾿“χαιῶν χαῖρε τῶν ἀπο στρατοῦ. 

ΚΗΡΥΞ. 

610 αἰοω ε: τεϑνάναι δ᾽ οὐκ ἀντερῶ. χαιρ ἱ 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔρως πατρῴας τῆσδε γῆς σ᾽ ἐγύμνασεν. δ40 

ΚΗΡΥΞ. 
[οἱ ἐ»»: “ Ὁ) - ο 
ὡστ᾽ ἐνδαχρύειν γ᾽ ὀμμασιν χαρᾶς ὑπο. 

ΧΟΡΟΣ. 

τερπνῆς ἄρ᾽ ἔστε τῆσδ᾽ ἐπήβολοι νόσου. 

507. 8 ΕοΥΠιΔπὶ αὐτοχϑόνον, ἴρβα ομηι ἰοΥγα, Ὀθπθ ἀθίθμαϊ 

Ηδτπη. [Ιἄθτη τηΐπτιβ θθη6, ΒΙοπιῇρ! ἀϊπτι βϑοαίι8, ϑαμαρτία ΒΟΙΙρΒΙ, 

αποᾶ οββοὺ ἀμρίλ ροθηα ἰμογιηὶ ὑΐπα ἀἰοἰϊοία, ἀτ8}11 τπο]θβίο : Π8ΠῚ 

διπλᾶ ϑαμαρτία Ῥτο τὰ διπλᾶ ἁμαρτία ποπ ΡΟ588 80οἱρὶ ρϑίϑί. 

510 χαίρω" τεϑνᾶναι δ᾽ οὐκ (οὐκ ἔτ᾽ Ε.) ἀντερῶ ϑεοῖς ΕἸ. 

τεϑνᾶναι Ῥγοάαοία, ρΡομ]τηα Θχρ δὶ Ἡθυτη. [Ιάθτη βου ρϑιῦ ϑεοῖσι 

τεϑνάναι δ᾽ οὐκ ἀντερῷ. Επισον οἱ βοιποίάθν. χαίρω γε" τεϑνάναι 

δ᾽ οὐκέτ᾽ ἀ. ϑ. 86, πίδὶ ΓΆΠΟΥ, Ροβὺ χαίρω οΧοΙᾶϊν γοοδΡα πὶ 

απο σαι! οαθβαπι ἱπαϊοαθαῦ, [ουίαββθ χατελϑῶν, ἅπὸ ΟἸηἶβ80 

ΠΡΥΑΥῚ δ γοΥβτι ἢ ΘΧΡΙΟΠ ΠῚ ΡΥ πὰ ϑιεοῖς, νΟΘΘΙῚ 858{18 ἱπρου- 

{πη8π|, ἀοϊπαθ ἔτ᾽ αἀάα᾽! ἀογπηΐ, 

818 ἦτε Ἐς Κα ἔστε ἔδυυιὶ ροϊθδί : Π8ΠῚ ἐπήβολος Δα ρασγι- 

ΟἿΡΙΙ παίαγαπιη ῬΓΌΡ δοοοᾶογο νἱάθίαγ. τον οϑὺ χοιγῆς ἀρ’, δῖ 

οατη ΕηρονΟ ἔσϑ᾽ ἐμῆς ἐπήβολος Θομ)οονθ. 5,84 πἰ81] πιαίαπάππ : 

Δα] Θ τὰ πη θυτη αἸοἰς ἈΠΊΟΥΘΠῚ τΤητ{τπΠπὶ., Ὠΐτηΐο [ογίαθθθ ἈΟΌΤΉΪΠΘ 

818, 564 ρμορία ἰρ8θὸ. ποῖ σοΥ θη τπ5. οϑβί. 
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ΚΗΡΥΞ. 

πῶς δύ; διδαχϑεὶς τοῦδε δεσποσω λόγου. 

ΧΟΡΟΣ. 

610 τῶν ἀντερώντων ἱμέρῳ πεπληγμένοι. 

ΚΗΡΥΞ. 

ποϑεῖν ποϑοῦντα τήνδε γῆν στρατὸν λέγεις. τι 

ΧΟΡΟΣ: 

ὡς πόλλ᾽ ἀμαυρᾶς ἐκ φρενός μ᾽ ἀναστένειν. 

ΚΗΡΥΞ. 

πόϑεν τὸ δύσφρον τοῦτ᾽ ἐπῆν στύγος ; φράσον. 

ΧΟΡΟΣ. 

πάλαι τὸ σιγᾶν φάγμακον βλάβης ἔχω. 

ΚΗΡΥΞ. 

620 καὶ πῶς; ἀπόντων κοιράνων ἔτρεις τινάς; 

ΜΘΡΟΣ: 
« - Ἀ Ν Ν " -“" Ν ’ 

ὡς νῦν το σὸν δὴ καὶ ϑανεῖν πολλὴ χάρις. τὺ 

515 ΤΑθτὶ πεπληγμένος. ΟὐοΥτ, ΤΎΥΪ. 617 μὐ ἰπβογαΐς 5.08], 

518 ΠΙΡΥΙ στύγος στρατῷ. Ἐδοορὶ ΡγοΡΆΡΊ]6 πὶ ΘΟ 511 οο.- 
)θαύαγαπι, 60]]. ΡεΥβ, 880. 715, αὐδηὶ οἰΐϊαπι, αποᾶ βϑαυϊίαγ, τὸ 

διγᾶν Θδοτηπηθηαί. ΕροΥο οὐ Ἡουπιαηπο ρἰδουϊὶ ὄτύγος φρενῶν, 

απο ΘρτΘρῚΘ αἰοϊζαν ν. 1258 Ὧθ δηΐπηο ναιϊ8 ὀχ ποιγοβοθηΐθ απ86 

ΟΟΠ]}18 ΡΟΥΟΙΡῚ ποη Ροβϑαπί, οἱ ΟΠποῦρῃ. 80 δ οὐΐο τη 8 τ οοῚ- 

αἸίο, 584 πἰο Ἰοοὰπη πο Παροί, 

520 ίοτα ἱπίθριηοίίο ἀοθοίαν Κιδη]οῖο, συράνγων ΕἸ. ΘΟΥΥ. 

ἴῃ Ε΄. 521 1 ἰθτὶ ὧν νῦν. Οουν. ὅ5οα]. 

[4 
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ΚΗΡΥΞ 
ἜΣ Ν ἐπ - δ᾽ υ 2 »Ὕ , 

εὖ γὰρ πέπραχται. ταῦτα δ᾽ ἐν πολλῷ χρόνῳ 

τὰ μέν τις ἂν λέξειεν εὐπετῶς ἔχειν, 
Ν γ Ν -»" 

τὰ δ᾽ αὖτε χαπίμομφα. τίς δὲ πλὴν ϑεῶν 

δῦ ἅπαντ᾽ ἀπήμων τὸν δι᾽ αἰῶνος χρόνον: 
, Ν Ρ) , ΝῚ , 

μόχϑους γὰρ εἰ λέγοιμι καὶ δυσαυλίας, σοῦ 
͵ ᾿ 

σπαρνὲς παρήξεις καὶ κακοστρώτους πλόους " 

τὰ δ᾽ αὖτε χέρσῳ, καὶ προσῆν πλέον στύγος" 

εὐναὶ γὰρ ἦσαν δαΐων πρὸς τείχεσιν, 
»"Σ΄᾽ »"ὝΝ , 

ὅ80 ἐξ οὐρανοῦ δὲ κἀπὸ γῆς λειμωνιαι 560 

522. 28 ταῦτα 5ὶ τιυιίδηιτη Θββθῖ, τηἈ]]}6τὴ σολλὰ ἀπᾶπὶ τάλλα 

δυΐ ταὐτὰ : 564 ἔοττὶ ροίεϑί, Μοχ ΠΡτὶ τὶς εὖ, πο οουτ, Ατιν. 

521. Τὐθτὶ ὁπαονὰς παρήξεις χαὶ χαχοότρώτους (χαχοτρώτους 

ΕἸ.), τί δ᾽ οἱ 
δτένοντες, οὐ λαχόντες ματος μέρος ; 

Ηδθο ᾿μί6 1161 ΠῸΠπ ΡΟΒ86, τοοίθ ΗΘΥΠῚ. σΘηΒαϊῦ ; 5648 ἴῃ ΘΠ]ΘΠ 8415 

Αἰϊὰ γία Ρργοοθαθη πη 6886 τΪῃὶ νἱάθίαῦ αἀὐυδὴ Πασαβαθ ἃ ΥἹΓΙΒ 

ἀοοίβ πούπτη οϑί. Εἰ ρυϊπηιπὶ αυϊᾶθηη ΘΧ 1185 4086 Ββαππηίαν (τὰ 

δ᾽ αὖτε χέρσῳ) οἴποϊ ροίοβδί, ρυδθοοπθηὶ μϊῸ ΘΟΠαΙΘΥ ἀθ πανὶρᾶ- 

(ἰοἷ8 ἱποομητη 5; 864 γοῦρθα ἰρβα ΠΟῸ ΠΟ 5818 ἀθοϊδγαπηί, “ΤῸ 

οὐδ ϊομΐἶβ ΘΟποἰπηΪ 88. Ροϑίτπϊ]αῦ. αὖ χαχοστρώτους ϑαππὶ ΠδΡροαὶ δὰ 

αποά τοίογαίασ βαθδίδηςτ νη. Οτηηΐα Ὀ6η6 ριοσθαθηΐ, 81 ΠΏ]Π1 ἀἃ8 

ΤΙΔΟΥ͂ οτἴαιη 6888 6 ΠΛΟΟΥ͂Ό, οτηῖββο ρυΐογο Ὁ οὖ υἱτπλὰ ΠΠ{ οτἃ 

οὐβουταία. Ηος θηΐπῃ αἰοῖν ρύδθοο : γὰρ αὐ ἰογγάηι ἀρροἰ οὐ αηλιι5 

οἱ ἕω παυίψιις πναῖο οεταϑαηιι5. «ἄτη Υ6γῸ γΘΥΒΌΙη Βα πθηΐθμι ἰ060 

ΔἸΊΘΠΟ ἰηβθυΠὶ 6586. Ρϑίσί. 

ὅ29 ΤΡ δηΐων. ἘΥτηδιη ἰγαρίοῖβ αδ᾿ἰαίαπη τϑϑεϊει! 14, 

Ιάθτη ἰπῆτα χατεφέχαζον 6Χ ΑΥοἰβίαγαση ργϑθοθρίο οουγοχὶΐ, 680 δὲ 

ΡΓῸ γὰρ Ῥοδιβοηαβ. δ] ΐατθ γθροβαθυπηί. ὅϑ.68 λειμῶνι τλα]το Θ0ῃ- 

οἰ μἶ 8. οϑὺ απδπὶ ἀπο 6 Βο ἢ {211 σοη͵θοίατα ἴῃ ΠΟ ΠΠ1118. ΘΠ ΠΟ ἢ Ϊ- 

θπ5 Ἰερῖίαν λειμωνίας. 
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, , γ , 
δρόσοι χκατειμνακαζον, ἔμττεδὸν σίνος 

σϑημά ϑέ ἐγϑ' [ ἐσϑημάτων τιϑέντες ἔνϑηρον τοίχα. 
» ͵ 

χειμῶνα δ᾽ εἰ λέγοι τις οἰωνοχτονον, 
τ Δ 6. ΣΝ Ἴ , Ν 

οἷον σταρεῖχ᾽ ἄφερτον Ἰδαία χιων, 
- ΝΣ " - 

δ8ῦ ἢ ϑαλπος, εὐτε πόντος ἐν μεσημβριναῖς δ0ῦ 
͵ ΙΑ 

κοίταις ἀκύμων νηνέμοις εὗδοι πεσών --- 
-" -“ »" , 

τί ταῦτα πενϑεῖν δεῖ; παροίχεται στονος᾿ 
-" , 

παροίχεται δὲ, τοῖσι μὲν τεϑνηκοσιν 

τὸ μήποτ᾽ αὖϑις μηϑ᾽ ἀναστῆναι μέλειν. 

40 τί τοὺς ἀναλωϑέντας ἐν ψήφῳ λέγειν, ὅτὺ 
Ν " ᾿ Ἴ -" Ν μ , 

τον ζῶντα δ᾽ αλγεῖν χρὴ, τύχης τταλιγχοτου 
, ΦΡΙ 

στένοντας, εὖ λαχόντας ἤματος μέρος; 557 

καὶ πολλὰ χαίρειν συμφορὰς καταξιῶ. 

ὅ81. 82 Ἐογίαββο δρόσοι χατεψάχαζον ἔμπεδον σίνος 

ἐχϑυμάτων, τιϑέντες ἀνϑηρὸν χρόα. 

ἐχϑύματα ἃ ΒΥΔΙΠ ΤΠ 1015. ΘΧΡΟΠ ΓΙ ἐξανϑήματα. Εἰ ἀνϑηρὸν ααϊ- 

ἄδπι ἡδπὶ ΚΔ]. ΘοΠ)θοογαῦ ρΥῸ ἔνϑηρον, [δγῖβ μίοπιιηι, ἀσδπν γΟΟΘ τη 

41 οἰδναίμι, ᾿υἱδρίάινν Ἰπ οΥ ργθίαπίαυ, τηθυϊζο τοῖο} } 1 ΗΥιπΏρΊ8, 

542 εϑὺ υὐϑύβιιϑβ, ααθπὶ ᾿ἰΡΥὶ ροβὺ 527 δχῃϊθθηΐῖ, ᾿ου ΟΥ ἱπηπηὰ-- 

ἰαία8. Εἰ γίαββο τύχας παλιγχότους, 868 ἘΠΡαΪαΒ ἃρυαὰ Αἰἴῃθη. 

ΧΠῚ, ὅ08, ἔν. 67 Μοίπ., Ἑλλάδος ἐγωγε τῆς ταλαιπώρου στένω. 

ΡΊαγ68. ἴπ ΠΟ ἸΟ6Ὸ γϑύϑιι8 ἐγδίθοίοβ Θ588 ΠῸῚ αἰβυιηαυθυῖτα, ΕἸΡοΥ- 

Προ ὅ44, 45 ροβὲ ὅ89 οΟἸ]οοαπαϊ νἱαθθδηίαν, ππϑ]]θ πὴ 588 (5ὶς 

ΒΟΙΙρίαπη : πάρεότι δ᾽, οἶμαι.) οὐ 889 δηΐθ 844 ᾿ηβούθοτθ. ὅϑ'6 πο 

ΤΑΪῸ ἃρια {γαρίοθοβ, ΒΘΥΤΏΟΠΪΒ ΓΤ ΠΑ ΥΪ8. ΠΟΘ] ρΘἢ 8Ππ| ΘΧΡΥΪ πη Πΐ68, 

ΟΥ̓ΑΙΙΟ ἄ συγϑὰ ἀοΗροι, πιὸχ γοᾶϊῦ {Ππὸ πη 011. Ἐπτίατη ν, 547, 

41 ἄθ φρυχτωρίᾳ γοτα8Β Ἀγδθαϊσαγθίανῦ ἀπδηη ὧ6 οχογοῖξι Οὐδ6- 

ΘΟΟΥῚΠῚ, ΠῸΠ ΔΟϑαγᾶθ ροϑὲ 9 ἐγδηβρο θα, ποτωμένοις ταὰίδίο 

ΠῚ ποτώμενος. 

548 ΤῊΡτὶ συμφοραῖς, τοοίο ἃ ΒΙοΠΙΗ 6] 10. ὁπ ἀδί πὶ : ΠΆΠῚ 

5] αἸοῖταν χαίρειν λέγειν τινί, ἴπαθ τηϊη πὴ οἰ οῖτααν οἰ μ χαίρειν 

καταξιοῦν τιῦῖ αἸοὶ μόϑδβθ, 
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ὑμῖν δὲ τοῖς λοιποῖσιν “ργείων στρατοῦ “ἡμῖν δὲ τοῖς λοι! “Ἱργείο ς 
» - 9 

ὅ46 νικᾷ τὸ κέρδος, πῆμα δ᾽ οὐχ ἀντιῤῥέπει. 
« ω “Ὁ 3 ΣΝ .η ! 
ὡς κομπασαι τῷδ᾽ εἰχὸς γλίου φαξει 575 

ὑτεὲρ ϑαλάσσης καὶ χϑονὸς ποτωμένοις " 
, ͵ 

»Τροίαν ἑλόντες δὴ ποτ᾽ ᾿Αργείων στόλος 
»" » - - νψφ9 

ϑεοῖς λάφυρα ταῦτα τοῖς καϑ' ᾿Ελλαδα 
“« , 

560 δόμοις ἐπασσάλευσαν ἀρχαῖον γαγος-. 
- , ἕω ͵ 

τοιαῦτα χρη κλύοντας εὐλογεῖν πολιν 580 

καὶ τοὺς στρατηγοὺς, καὶ χάρις τιμήσεται 
ν " “ , " ! 

Διὸς τοδ᾽ ἐχπραξασα. παντ᾽ ἔχεις λογον. 

ΧΟΡΟΣ. 
, 2 

γικώμενος λόγοισιν οὐκ ἀναίνομαι. 

δῦ ἀεὶ γὰρ ἡβᾷ τοῖς γέρουσιν εὖ μαϑεῖν. 

848---ὃὃ Μρίουοθ ἰῇ ΠΙΟΠΙ ΘΟ ΤΟΥ ΠῚ {{{π}1}8, 4 ροδβίθουϊϑυ! 

ΒΟΥ αὐ αυ, [ογ6 αὖ ἴῃ Πρ γ15 δα ΔΠλΪΟΟΒ Π155158, 65 ἰἴᾷ ΠΑΥΓΆΥΘ 

ΒΟ] δηΐ, πὖ ἴῃ ἸοΟΟἰΟΥαΠῚ (ΘΙ ΡΟΥΆ ΔΏΪΠΠΟ 856 {ΓΔΏΒΙΘΥΥ ΘΓ, ΠΘα 6 ΘΧ 

ἸΡΒΟΥτ ΠῚ ΡοΊβομδ γοΥρ)8 ἰδοιθθηΐ, 5864. 4881 ΠΙΟΠΙΠΊ ΘΗ ΡΥΆΘΒΘἢΒ 

Ρυδθβθηΐθβ ροβίθυοβ ΔΙ] οαπουθίαν, Νοιῖδβίπηα Βα πῦ ΘΟ Ἰ ΤΠ ΟΠ] 5 Πυριά- 

ὅιν ποτὲ τῆδε τριηχοδίαις ἐμάχοντο ... νῆμα τόδε γχλειτοῖο Ἧε- 

γιστία, ὃν ποτε ῆδοι. .. Οἵδε παρ’ Βυρυμέδοντί ποτ᾽ ἀγλαὸν 

ὥλεσαν ἡβην ενον, Τη66 ΡΓ8600, ΒΡΟΙΙΟΓ πὶ {ΠῚ τὴ ΘΟΙΊΡΟΠΘΗΒ, ἀο 

γΘθι5 ΡΥΘΘΘΘ ΗΓ θι5 αὐδϑὶ 46 ργϑϑίου 5 Ἰοααϊζαῦ : ᾿ς ἐπασσάλευ- 

ὅάν ποτε, αποᾶ ἰαπάρην ἰη ουργοίδηίαν οοπίγα τἸ]1{18. Τρ ]]Ο τ] 

Ιηθηΐθ πη, ἱπᾶθ ἀρχαῖον γάνος. ΕτΔπὶ αἀᾶὸ Βραππηΐ", τοιαῖτα 

χοὴ χλύοντας, ΠΟῚ 84 οἤοσαπι ρουπθηΐ, η6 δα ἀθατδ]θ5. απ 461), 

8604 ΤΩΔΡΤΟ ρ]ουϊαθ ΔΡάΟΥΘ οἰδίιβ τη 1]68 ΤΊοΐοιΒ.., ΜΑΥδΊΠΟΙΪ πλ]Π115 

ΔΙΌΤΗΠΙΙ8., ΡΟβίθγο πη ἰαὰθ5. ργδθοῖριί. Κλύοντας (ΡΓῸ 40 ογδΐ 

απδηᾶο χλείοντας 50 θΘμ τ πὶ 6856. ΘΟΠ]]ΟΘΓΘΠ) οϑὺ θα: ἐϊίμείο σοηπο-- 

βοθηΐος ; ΒΟΥΙΡΙΟΥ ρθἀοβίυ8 ἀναγιγνώσκοντας αἰχίδδοῦ, ρΡοθίδο {{{||}|Ὲ|8 

Πομλΐη 65. 8]]οατὶ ν᾽ ἀθύαγ, ὕδῖὴ Ἰη16}}}0 18 αν ν, ὅδ 2 ἔαΐαγο τιμήσεται 
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͵ ᾿ -» Ἢ 

δόμοις δὲ ταῦτα καὶ Κλυταιμνήστρᾳ μέλειν 585 
Ὁ Ν , Ν ,Ὶ , 5 ,͵ 

εἰχὸς μάλιστα, σὺν δὲ πλουτίζειν ἐμέ. 

ΚΑΥΤΑΠΜΝΗΣΤΡΑ. 

ἀνωλόλυξα μὲν πάλαι χαρᾶς ὕπο, 

ὅτ᾽ ἢλϑ᾽ ὁ πρῶτος νύχιος ἄγγελος πυρὸς, 

500 φράζων ἅλωσιν Ἰλίου τ᾽ ἀνάστασιν. 
καί τίς μ᾽ ἐνίπτων εἶπε, ,φρυχτωρῶν δία ὅθὺ 

πεισϑεῖσα Τροίαν νῦν πεπορϑῆσϑαι δοκεῖς; 

ἢ κάρτα πρὸς γυναικὸς αἴρεσϑαι κέαρ." 

λόγοις τοιούτοις πλαγχτὸς οὖσ᾽ ἐφαινόμην. 
586 ὅμως δ᾽ ἔϑυον, χαὶ γυναικείῳ νόμῳ 

ὀλολυγμὸν ἄλλος ἄλλοϑεν κατὰ πτόλιν 595 

ἔλασκον εὐφημοῦντες ἐν ϑεῶν ἕδραις 

ϑυηφάγον κιρνῶντες εὐἰωδη φλόγα. 

ιἰϑι18 8[{, Π6418 ΒΔΟΥΘΌΪΒ ἴῃ γοοο σόλιν (551), ΡΥῸ απ, δὶ ἀθ οἰνίθιι8 

ΔΟ]ΆΔΙ 8. ργάθοῦ Ἰοαπογοίαγ, β8π6 ὅτρατὸς δὰϊ στόλος (αποὰ 

ΒΟΒποΙ ἀθυγῖπαβ ἴῃ τοχίαπι ᾿πύ}10) αἰσοη ἀπ πὶ οὐδέ. 

δὅ8 ΙὐΡτΐ ἀνολωλύξαμεν. ΔοΘο5 αἰν᾽δὶδ ϑιθρ δ πιι8. 

5601 ἐνίπσπων ἘἸ: 

5804 ἨΗρτδηπὶ οομ͵θοίατα, βου ρίογοιῃ ΟἿ δὶ Ρδτθη εἶδ, 48ὶ 

ΠΟΠΠ.}]8 ΟΧχ 86 οΟΥδίΐοηθ τηπίυδίιβ 68ῖ, ΠΟῸῚ 80] πὴ Υ. 74 λόγοις 

δὲ τοῦδ᾽ εὐπλαγατος οὐκ ἐφαινόμην», 808 οἔΐδτη Υ. βθαπθηΐθμι σεις 

σϑεὶῖσα τῷ φέροντι ϑέόχελον φάτιν 6Χ ᾿οΟ ΑΘΒΟΒΥ]ὶ ἰοθῸ διῃ)- 

Ρ815586 γαϊὶ, 78πὶ δ 841115 γοίαϊαία οϑί. 

806 ἔϑυον Ξαογίβοαναηι, πον ϑδαογβοαθαηί. γυναικείῳ νόμῳ 

ηυεϊϊογὶς 7ι55ιι. οἵ. 451. 

808 ΤἸΡῚΪ χοιμῶντες, απο οϑδοὶ ϑβορίθηίος,, δαϑβέϊιφμθηίε5. 

ΘοΥρβὶ χιρνῷντες, ἸΏΘΠΙΟΓ γ. 94 φαρμασδομένη χρίματος ἁγνοῦ - «. 

ΑΙΠ χαίοντεςγ, χινοῦντες: χνισῶντες, ἀποὰ Επιροτῖὶο μἰδοῦϊξ, ἄς 
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Ἢ - ν ͵ “ 

καὶ νῦν τὰ μάσσω μὲν τί δεῖ σέ μοι λέγειν; 
-» ! , 

510 ἄνακτος αὐτοῦ πάντα πεύσομαι λόγον. 
͵ ! ν - , 

ὅπως δ᾽ ἄριστα τὸν ἐμὸν αἰδοῖον πόσιν 600 
, ! «- Ν 

σπεύσω πάλιν μολόντα δέξασϑαι. τί γὰρ 

γυναιχὶ τούτου φέγγος ἥδιον δρακεῖν, 
, ! -»" 

ἀπὸ στρατείας ἀνδρα σώσαντος ϑεοῦ 
! 5 -“ ωἫο 59 ᾿] , , 

δ1ὅ πύλας ἀνοῖξαι; ταῦτ᾽ ἀπάγγειλον πόσει" 
[4 ᾿] ! ͵ 

ἥχειν ὕπως τάχιστ᾽ ἐράσμιον πόλει" 805 
“ Ν 2 ! ᾿ ᾿ 

γυναῖκα πιστὴν δ᾽ ἐν δόμοις εὕροι μολὼν 
" , , 

οἵανττερ οὖν ἔλειπε, δωμάτων κύνα 
Β] - ΞΨ᾿ , ᾽ὔ » ν ἢ 

ἐσϑλὴν ἐχείνῳ, πολεμίαν τοῖς δυσφροσιν, 

ὅ80 καὶ τἀλλ᾽ ὁμοίαν πάντα, σημαντήριον 

᾽δὲν διαφϑεί ἐν μήκει χρόνου ; οὐδὲν διαφϑείρασαν ἐν μήκει χρονου. 610 
5 , 

οὐδ᾽ οἶδα τέρψιν οὐδ᾽ ἐπέψογον φάτιν 
» Ν ᾿] »" »"Ὑἦ- 4 

ἄλλου προς ανδρὸς μᾶλλον ἢ χαλχοῦ βαφας. 
͵ ΠΝ τς ᾿ - ΕῚ , , 

τοιοσδ᾽ ὁ κομπὸος τῆς αληϑείας γέμων 
Ἷ 2 Β) Ν « ᾿ , -“ 

δ8ὅ οὐκ αἰσχρὸς ὡς γυναικὶ γενναίᾳ λακεῖν. 

ΘΔΥΗΙΠΔ ΠΙάοσο αἰοϊίαν ; πθαπο Ηογηδηηὶ οοπ]θοΐατα χοιῶντες 5] Ο558 

ἩΘΒΥΟΙ. χοιᾶται᾽ ἱερᾶται 5815 ἀΘἔοΠαΙΠΙΓ, ὅ09 ΤΥ] δ᾽ ἐμιοί. 

Οοτνγοχὶν ὙΥΊΘΒΟ Ιου. 

814 ΒΙομ. ἀνδοὶ. 3.864 ῥγδοβίας ΠΙθγουατη βουρίατα, 4 ΠΔΠῚ 

οἔἶαπλ Ἡυτη. {ποίατ. 

ὅ88 [ἷ|{0π|66 γοῖὰ οϑὺ Υ̓ ϑίοκουὶ ἰηἰογργθίαϊο δου {προ παϊὶ 

ΔΥΓΟΠ. ᾿ΠΓΘ]]Π ΘΗ 5, ΡδιιΟῚ5. ἰδη τα ΘΟρΡΉΪΔγ οὐ βϑογθίαμη. [ἄ6 1 

(Δπ5, ἈΠοη. που. ΓΧ, 198) Ἡθυηδηπαμη γθαδγραϊ,, Ιοοΐβ αἰ 55: Π}1}1- 

θπ8. ἀθαϊοπίθμη, αὐ χαλχοὺῦ βαφάς ἀθ οδρᾷθ ἀϊοία8. 6588. ἀοπηοηβίγα- 

τοί, Νραὰθ δυάϊθπαϊ 4] Αὐγαΐο δαοίογο η᾽ χαλκὸς βαφάς ϑ5οτρ56- 

ὙΠΗϊ, ΑἸἸΔ51 ΔΟΥ ΠΠΠΡῚ ΡΟΒΒΘ. ΠΟρΡΆΓΘΙΙΓ, 

884. 88 νυ]ρὸ ρυδθοοηὶ {σἱθτιῖοβ, Π6 πὰ [8118 ΓΘΒΡΟΠΑ͂ΘΥΘ. ΠΟῚ 

ἀθοοί, ἃ ΟἸγιίδοτηποδίγα ἀυθαηΐθ ργομπ τ δγὶ ἰμ06 1] χὶ. ἩΥΤ Δ ΠΠ1ι8. 
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ΧΟΡΟΣ. 

αὕτη μὲν οὕτως εἶπε μανϑανοντί σοι 615 

τοροῖσιν ἑρμηνεῦσιν εὐπρεπῶς λόγον. 

σὺ δ᾽ εἰπὲ, κῆρυξ, ἸἹΠενέλεων δὲ πεύϑομαι, 

εἰ νοστιμος τε καὶ σεσωσμένος πάλιν 

ὅ90 ἥξει σὺν ὑμῖν, τῆσδε γῆς φίλον κράτος. 

ΤΟΕΙΡΨΙΞΙ. 

οὐκ ἔσϑ᾽ ὕπως λέξαιμι τὰ ψευδῆ χαλὰ ὁ20 

ἐς τὸν πολὺν φίλοισι καρποῦσϑαι χρόνον. 

ΧΟΡΟΣ. 
»"Ὕ -" νΝ ᾿] - 

πῶς δῆτ᾽ ἂν εἰπὼν κεδνὰ ταληϑῆ εὐχοις; 
, , ον γ Π , 

σχισϑέντα δ᾽ οὐκ εὐκρυπτα γίγνεται ταδε. 

ΚΗΡΥΞ. 

ὅ90 ἀνὴρ ἄφαντος ἐξ ᾿“Ιχαιϊκοῦ στρατοῦ, 
2. ὦ ᾿ Ν “- 2 - , 

αὐτὸς τὲ καὶ τὸ πλοῖον. οὐ ψευδῆ λέγω. θ25 

ΧΟΡΟΣ. 
͵ 5 9 Ἀ ἂν ; - 35 Ἰλὶί 

ποτερὸν ἀγαχϑεῖὶς ἐμφανῶς εξ ἰλίου, 
ἮΝ «! 

ἢ χεῖμα, κοινὸν ἄχϑος, ἥρπασε στρατοῦ; 

ὅ8θ0. 7 οιῦα ἀθ ᾿παιυβίχσϊα ΟὈΒΟΌΣ 5. ῬγοΪαία οἵ ὙΑΥΘ ἃ ΥἱΤῚ5 

ἀοοι8 Ἔχροβίία, ἰΐδ οχρϑάϊαβ : Πα φιιΐάρηι, οἷα εἰηιρίἰοίίον (οὕτως) 

6 αοσοϊρίοηίο 67ι5 αϊοσία, υογδὶς χμαρ απϊηιὶ ςοηϑιις οἰανιδδίηιδ ἐμ ον Υ -- 

απ ϑρθοϊοδαηι ογαίϊοπιθην ἐμαῤιι. ὅ89 ΠΙΡΥΪ γὲ χαὶ. ΟὐΥΤ, 

ἩΘΥΠΊΔΠ 118. 

598 τύχης ΕἸ. Οοιγ. Ῥοῖβ. ϑομ χα. χεδνὰ καληϑὴ» ΒΡ6- 

οἴοβα : 808 ᾿ΙθτοΟγαπὶ ΒΟΥ ρίαΤα πὶ 88 018. ἀοίοπάπηΐ τὰ ψευδὴ χαλά, 

ν. δ91: 

ὅ94 Ναεβοῖο 8ῃ βου οηατιπὶ δἰζ εὐχαρσα. Μοχ Ἰἰθτὶ γίνεται 

οὐ γ, δ96 ἀνήρ, 4ιοα οοΥγοχῖν Ηθγμι, 
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ΚΗΡΥΞ. 
ΡῚ ο’ Ξ , Ἴ »Σ5᾽ 

ἐχυρσας ὥστε τοξότης ἄκρος σχοποῦ" 
Ν - , 

600 μακρὸν δὲ πῆμα συντόμως ἐφημίσω. 

ΧΟΡΌΣ. 
͵ 5 ν ΕῚ -“ ὩΣ ΗΝ 9 ; ͵ ς 

ποτέρα γὰρ αὐτοῦ ζῶντος ἢ τεϑνηκοτος 680 
, 

φάτις πρὸς ἄλλων ναυτίλων ἐχλήζετο; 

ΚΗΡΥΞἙ. 
2 Σ τ κ᾿ « , ᾿] -" - 

οὐκ οἷδὲν οὐδεὶς ὠστ᾽ ἀπαγγεῖλαι τορῶς, 
- Ν , 

πλὴν τοῦ τρέφοντος Ἡλίου χϑονὸς φύσιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

005 πῶς γὰρ λέγεις χειμῶνα ναυτικῷ στρατῷ πῶς γὰρ λέγεις χειᾳ αὐτιχῷ στρατῷ 

ἐλϑεῖν τελευτῆσαί τὲ δαιμόνων κύτῳ; 68 

ΚΗΡΥΞ. 

εὔφημον ἡμαρ οὐ πρέπει κακαγγέλῳ 

γλώσσῃ μιαίνειν" χωρὶς ἡ τιμὴ ϑεῶν. 
ο Ὁ} :5 Ν ! ς " , 
ὅταν δ᾽ ἀπευχτὰ πηματ᾽ ἀγγελος πόλει 

610 στυγνῷ προσώπῳ πτωσίμου στρατοῦ φέρη, 
᾿ ΝΕ [4 Ν ! -“ σολει μὲν ἕλκος ἕν τὸ δήμιον τυχεῖν, θ40 

πολλοὺς δὲ πολλῶν ἐξαγισϑέντας δόμων 

008 ίνογϑὶ ϑμηΐ ἀἰδογμην ἰ0Ή0765., ΒΌΡΘΥΟΥΙΠΙ οὐ ᾿ῃ ΘΥΟΥΠΠΩ, 

Βθη8 16 ρϑδίαᾳ ρϑθδηθιη οδηοῦα ἄθοθί, πῸη Ἰποίποβα γϑίθυσθ {γ]8] 

ΟΥ̓ΔΙΪΟηΠ6. α86 ΒῚ1715 Θοηγοηϊσοί (ν. 6160). ὅἴο σϑοῖίθ πη6. ἸΟΟΘΠΠῚ 

ἸητθυΡυθία τ βαηΐ ὅἴδη!. ΗἩδυῖ. ομοθιιδηη. Ηΐο τηδ]]οὺ χωρὶς ᾿ 

τιμὴ δὶ αἱ τιμαὶ ϑεοῖς. 

612 πολλῶν ἐξαγισϑέντας δόμων, πνμεϊὴς. ἀἰοηεῖνιις, ἐγ θρίος 

οὐ Ἰψιιο «ἰουοίος, οΡ᾿ϊτηθ ἀρίοπαογηΐ ζαγβίθη οὐ Κοηποιονῖη, 60]]. 

ΒόρΡῃ. Απί. 1081 ὅσων ὅπαράγματ᾽ ἢ κύνες καϑήγνιόσαν ἡ ϑῆροες 

615 ΤΊΡΥῚ δεδαγμένων. (οΥτ. Κ΄ ΟΠ ΙΖ, 
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ἄνδρας διπλῇ μάστιγι, τὴν ᾿“1ρης φιλεῖ. 

δίλογχον ἄτην, φοινίαν ξυνωρίδα" 

616 τοιῶνδε μέντοι πημάτων σεσαγμένον 

πρέπει λέγειν τταιᾶνα τονδ᾽ ᾿Ερινύων. θ45 

σωτηρίων δὲ πραγμάτων εὐάγγελον 

ἥκοντα πρὸς χαίρουσαν εὐεστοῖ πόλιν, 

πῶς κεδνὰ τοῖς κακοῖσι συμμίξω, λέγων 

020 χειμῶν᾽ ᾿“χαιῶν οὐκ ἀμήνιτον ϑεοῖς; 

ξυνώμοσαν γὰρ, ὄντες ἔχϑιστοι τὸ πρὶν, θδὺ 

πῦρ καὶ ϑάλασσα, καὶ τὰ πίστ᾽ ἐδειξάτην 

φϑείροντε τὸν δύστηνον ᾿“ργείων στρατόν. 
ἐν νυχτὶ δυσχύμαντα δ᾽ ὠρώρει καχά. 

θ25 ναῦς γὸρ πρὸς ἀλλήλαισι Θρήκιαι πνοαὶ 

ἤρειχον" αἱ δὲ κεροτυπούμεναι βίᾳ θδῦ 
χειμῶνι τυφῶ σὺν ζάλῃ τ᾽ ὀμβρυχεύπῳ, 

ᾧχοντ᾽ ἄφαντοι, ποιμένος καχοῦ στρόβῳ. 
ἐπεὶ δ᾽ ἀνῆλϑε λαμπρὸν ἡλίου φάος, 

680 ὁρῶμεν αἀνϑοῦν πέλαγος «Ἵἰγαῖον νεχροῖς 

ἀνδρῶν ᾿Πχαιῶν ναυτικοῖς τ᾽ ἐρειπίοις. 0600 

020 Ῥατο Ηρτπὶ., 6 ΒΙοπιβοα! οοπη]θοίπτα.,, ᾿Α χαιοῖς οὐχ 

ἀμήνιτον ϑεῶν. ζατβί. χειμῶνα δᾷον, αποα ἴῃ σαῃζίοο ἴδγγὶ ροββθί. 

Εοτίαββα συμμίξω λέγων, χειμῶνα χλαίων. 

θ206 1 ]Ὸν] χερωτυπούμεναι. Οοττ. ῬΥ̓Αββίαβ, Θ28 ποιμένος 
χαχοῦ; τη ίΔΡΠΟΥΆ ῬΓΟΥΒιι5 ΑΘΒΟΉΎ]θα, οὐΐϊδιη ἴῃ Επιπ). γ. 808 ροθίδθ 

τοϑυϊταθπαα, αὶ συϊραία 

βοωτῆρας αἰχμὰς ὁπερμάτων ἀνημέρους, 

60}]. ν. 911 ἀνδρὸς φιτυποιμένος δίκην, βῖς Θῃχθπᾶδηᾶα δβὲ : 

αὐχμαὰς, βοτῆρας ὄπερμάτων ἀγημέρους. 

0581 ΓΡτὶ ναυτιχῶν τ᾽ ἐρειπίων. ΟὐοΥγ. Αὐταίαιβ. δὲ βοῃ ἰἔζίιιβ, 

082 ναῦν τ᾽ ἀκήρατον ὄχάφος ἀυτίβδίπια. ἀϊοίιπη δὲ 80 Βοο Ιοθὸ 
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ἡμᾶς γε μὲν δὴ ναῦν τ᾽ ἀκήρατον σχάφος 
“ 2:5} δυυϑα ! 
ἥρως τις ἐξέχλειψεν ἢ ξηγήσατο 

ϑεύς τις, οὐκ ἄνϑρωπος, οἵακος ϑιγών. 

0386 τύχῃ δὲ σωτὴρ ναυστολοῦσ᾽ ἐφέζετο, 
« ἔ 2 [4] , ! Ρ}) 

ὡς μητ᾽ ἕν ὁρμῳ χύυματος ζαλὴν ἔχειν 606 
ἤν, ΝΣ - Ν , , 

μητ᾽ ἐξοχεῖλαι πρὸς κραταίλεων χϑόνα. 

ἔπειτα δ᾽ ὕδην πόντιον πεφευγότες, 
λευχον κατ᾽ ἤμαρ οὐ πεποιϑότες τύχῃ, 

040 ἐβουκολοῦμεν φροντίσιν νέον πάϑος, 
- ͵ -» 

στρατοῦ καμοντος καὶ καχῶς σποδουμένου. οτὺ 

καὶ νῦν ἐχεένων εἴ τις ἐστὶν ἐμπνέων, 
»- ͵ , 

λέγουσιν ἡμᾶς ὡς ὀλωλότας, τί μη; 
ς “- , ϑ άν4,...3!} ξ,! 

ἡμεῖς τ᾽ ἐκείνους ταῦτ᾽ ἔχειν δοξάζομεν. 

040 γένοιτο δ᾽ ὡς ἄριστα. Πενέλεων γὰρ οὖν 

πρῶτόν τε χαὶ μάλιστα προσδόκα μολεῖν. οἵὸ 

ΔΙΊΘηπτα : ΠΔΠΔ ΟΡ Ρ]08 4πᾶπι| ΠπΠᾶπἃ ΠΑΥΪΒ ἱΠΟΟΪΠΓΩΪΒ., ΠΟῚ 

ἉΙΝΘΊΒ ΤΥΏΠΟΙΒ, ἴῃ ΡΟΥΓΙΤῚ ΡΘΥΘΠΪΒ58 ΠΔΥΓαίαγ. ΕΔ01118. σοη ]Θοΐαγα 

εϑῇ σαφῶς, 4086 οἰἶΐδπι ΚΚαὐβίθηϊο ἴῃ πηθηΐθμι νϑηϊί ἢ 564 δἰ πα 51Ὁ- 

6886 Ραΐο. 

088 ἤτοι τις ἐξέκλεψεν ἠξητήδατο ϑεός τις ἘῚ. ΑἸέΘΓττα 

Β)θοίατη Πα Ἰαίθυθ οὖ τις 5 ροβίίππὶ οβίθμπαϊ, οἵ, αιοα «αἀαϊζαγ, 

οὐκ ἀνϑρωπος, δὐ ἡ ξηγήσατο, τοοῖθ αὶ ΒΒ [210 τΘδυϊπιξιτη,, απο 

ἴα ἀβπγαπι ἰοοιπὶ Παῦθί. Νὰπι ΗθΥ ΙΔ ΠΠὶ ἐξηρήσατο 8 δἰ οαϊη οἱ 

ΘΥδθοιτη 810 ἀπ ΓΑΓῚ ρΡοίθϑί, πθαὰθ οδχουαβαίίοπθηι μδθοὺ ἃ ΡΥ ΘΟΟΙΪ8 

ῬΘΙΒΟΠ8, 46 ΠῚ ὙΟ]ΡΑΙΪ ΒΘΙΠΠΊΟΠΘ τ ΗΘΙΤΊΔΠΠΙΒ 51Π6 οδῦβα 510] 

Ρουβιδβί. ἘΘρΡοΟβαὶ ἥρως: ΚΚαγβίθηϊμιβ γὑ8Πὶ ρουβροχὶΐ, 86ᾷ ἴῃ] οὶ 

οοπ]θοίατα ἤτοι τύχη ᾿ξέκλεψεν 5οτἸρβὶύ, 
θ8ὅ ΤΠ Ρυὶ ναῦν ϑέλουσ. Ἑπιομᾷ. ΟΑβααθοπα8. 

089 Ἠατί. αὖ, Καιϑβί. εὖ πεποιϑότες. 5'6α ΠΡ ΥοΥ τ πὰ βου ΡΠ Γδ τα 

ΟΡ ΪτηΔ ΠῚ 6586, οὐϊδπη τη 6] 1π|8 ἰπίθ }]ρ 65. συ γραϊα μοί ἦμαρ ΔοΙοίβ, 

044 ΤῊΡΥῚ ταῦτ᾽ ἔχειν. Οὐοττ, ϑίαπὶ, ΕἼΡΟΓ χημιεῖς γ᾽» 4086 

αβϑὲ ορϊπηϑ συ]ραίαθ ᾿ῃἰουργθίαϊο, ποῖ οπηθηαδίϊο. 

8 



ὅτρ. ἂ 

58 

εἶ δ᾽ οὖν τις ἀκτὶς ἡλίου νιν ἱστορεῖ 

χλωρόν τε καὶ βλέποντα, μηχαναῖς Διὸς, 

οὔπω ϑέλοντος ἐξαναλῶσαι γένος, 

060 ἐλπίς τις αὐτὸν πρὸς δόμους ἥξειν πάλιν. 

τοσαῦτ᾽ ἀχούσας ἔσϑι τἀληϑῆ κλύων. 680 

ΧΟΡΟΣ 

τίς ποτ᾽ ὠνόμαζεν ὧδ᾽ 

ἐς τὸ πᾶν ἐτητύμως -- 

μή τις ὃντιν᾽ οὐχ ὁρῶμεν προνοί-- 

θῦ5 αἱσι τοῦ πειρωμένου 

γλῶσσαν ἐν τύχᾳ νέμων; -- 685 

τὰν δορίγαμβϑρον ἀμφινει-- 

κῇ 9᾽ ᾿Ελέναν; ἐπεὶ πρεπόντως 

ἑλέναυς, ἕλανδρος, ἑλέπιολις ἐχ τῶν ἁβροπή-- 
γων 090 

060 προκαλυμμάτων ἔπλευσε 

ζεφύρου γίγαντος αὔρῳᾳ, 

πολύανδροί τε φεράσπιδες κυναγοὶ 

048 Ιἰῦτὶ χαὶ ζῶντα καὶ βλέποντα, ἡπᾶ6 ῥτορίον. τϑροεϊξιπι 
καὶ ἴδουυὶ ΠΟῸῚ Ροββϑαηΐ, ΑΘβοιυ  τηϑηππη ΗΘΥΠΊΒΠΠΙ8, ΤΟῸΡΙαπὶ 

βθοιξαβ, γϑϑεϊταϊ: οχΣ ΗΒ ΟΝ ρ]οβ8δα χλωρόν τε καὶ βλέποντα, ἀντὶ 

τοῦ ζῶντα. 

θὅ5 ΤῊΡΥΪ προνγοίαις. ΟὐοΥγ. Ῥαανῖαβ. 059 [0γ1 ἑλένας. 

Οοτγ. ΒΙοπῖ. Μοχ ἁβϑροπήνων Ῥϑα!πιαβίιβ, οο]]αΐο ΤΥ Θορἢγ, ν. 868, 

ΡΓῸ ἁβροτίμων, ηαοᾶ ΗθΙπδΉΠι8. {πθΡδίτν, 

061 Ηπο τοβεταπε Ηθβυομ ρ]οββαπ) γίγαντος" μεγάλου, 

ἰόχυροῦ, ὑπερφυοῦς. Νοαπο ἐδπηθη τα μΐ ρογϑυδάθης ἑερύρου γίγαν- 

τος 80 ΑΘΒΟΉν]Ο Ργοίδοι πὶ 6886, Εογίαβϑο σιαγτὸς, οἷαία, ἰαεία. 

ΟἿ, βαρτα 208 οἱ 564. 
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χατ᾽ ἔχνος πλατᾶν ἄφαντον 695 

κελσάντων Σιμόεντος 

006 ἀκχτὰς ἐπ᾽ αξιφύλλους 
δι’ ἔριν αἱματόεσσαν. 

Ἰλίῳ δὲ κῆδος ὁρ- 

ϑώνυμον τελεσσίφρων Τοῦ 

μῆνις ἤλασεν, τραπέ-- 

670 ζας ἀτίμωσιν ὑστέρῳ χρόνῳ 

καὶ ξυνεστίου “ιος 

πρασσομένα τὸ νυμφοτι-- 

μὸν μέλος ἐχφάτως τίοντας, ΤῸ 

ὑμέναιον ὡς τοτ᾽ ἐπέρρεπε γαμβροῖσιν ἀείδειν. 

008--Οῦ κατ᾽ ἔχτος πλατᾶν ἄφαντον οϑὺ ον άθηβ Ηθδίμ]ῖ 
δπηοηάαιίίο. [ΓὈΥΪ σλάταν. δ το]ϊααΐβ ποὴ Ἰἰᾳαθί, χελδάντων» 

δα προ πίοΒ ΤΟΥ Θ Πα πη), νἱχ ἔθυυὶ ροίοϑὺ βθαπθπίθ δὲ ἔριν αἱμια- 

τὐεόδαν, αποᾶ δ Ροιβθαθθηΐοβ βρθοίαί. Αὐγαῖὶ ΘοΟπ͵θοίαγαθ χέλ-- 

ὅαντες οὈδίαν φποά ρϑυοὶρίο δου δῦ! μἴσ Ἰοσῖι8 ΠΟ Θβὺ : δὴ ᾿πη-- 

Θσϑπάθτῃ οββοῦ ἐπσλευόαν χέλσανττες. Ῥαΐο οαπὶ Ηδυΐπηρο βου ηάατα 

6588 χέλόσαν πρὸς. ΜΟΧ Ρ]οιίατιιθ οἀϊίουο8 ἀεξιφύλλους ἐχ Ε΄. ΗἹἹ 

ΠΙΠΊΘΙΪ ψΘΙδιι8. ΔΉ ΠΟΙ ἰπίορυὶ βιηΐ, ἰηῃ ἐπαζιφυλλους ᾿ἰαίοῦ ορὶ- 

τΠδίοη Ἰοοΐ βαδνιαίθπι εἰρη βοδη8, 6Χ ΡῚ. σοιχιλοφύυλλους. 
069-- 71] τελεσίφρων ΕἾ., ὁοοἵν. ἴθ Ἐν ϑοαπθηῖα ΘΡΥΘΒΙΘ 

ΘΠ πααττιηῦ ΡΟΥΒΟΠΙΒ. οὐ Οδηίοιιβ. ἐλαόε τραπέζας ἀτίμως ἵν᾽ 

ὑστέρῳ ΕἸ. 

618. 714 Οομϊϊοὶ ροβϑοὺ ἐχφανῶς : 8584 ἤογίαβδθ. γοοίθ ΚΒ πο ο- 

ὙΥΪΠΠ15. ἐχφάτως ἰπἰοΥρΥ ἰδ αΥ ἐχφάντως, ΟΟΙ]]αΐο ἀμφάδην οἵ, αυοᾶ 

ἃρυά ΡΙπά. ΟἹ. 8, 10 Ἰορίταν, πρύφατον. Μοχ ὑμέναιον ὡς 5οΥρδὶ 

ῬΙῸ νυϊρϑαία : ὑμέναιον; ὃς τότ᾽ ἐπέρρεπε (ἐπερρεπ ἘἾ.)}, αὐ σΊτΆγΘ πὰ 

ΓγρΙάδπι οἱ βαρ Υν δο8 ἢ) ΔΡΡΟΒ᾽ ΟΠ 6 ΠῚ ὑμέι αιον, ὅπ86 ρίϊδιπ Ηοῦ- 

ἸΏ ΠῸ ἀρ! ]Ουἶ886. νἱᾶθίυγ, ΕΡίοδπη [ὈΥΠιδὰ ὀσπότο ΠῸΠ δυδιιβ 

ΒΌΠ) ΑΟΒΟΒΥ]Ο οΟΡίσπογθ, ααδιηαθδπι ὁόόος ρα Θαπὶ ἰΘρΊταΓ. 
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610 

6080 

680 

6090 

μεταμανϑανουσα δ᾽ ὕμνον 

Πριάμου πόλις γεραιὰ 

πολύϑρηνον μέγα που στένει κικλήσκου-- 
σα Πάριν τὸν αἰνόλεκχτρον, 

παμπρόσϑη πολύϑρηνον 
αἰῶν᾽ ἀμφὶ πολιτᾶν 

μέλεον αἷμ᾽ ἀνατλᾶσα. 

ἐϑρεψεν δὲ λέοντα 
, , 2 ͵ 

σίνειν δόμοις ἀγαλακτον 

οὕτως ἀνὴρ φιλόμαστον, 

ἐν βιότου προτελείοις 
«! ᾿] ! 

ἄμερον, ευφιλοπαιδα 

καὶ γεραροῖς ἐπίχαρτον. 

πολέα δ᾽ ἔσχ᾽ ἐν ἀγκάλαις 

νεοτρόφου τέκνου δίκαν, 

φαιδρωπὸς ποτὶ χεῖρα σαί-- 

γων τὲ γαστρὸς ἀνάγκαις. 

χρονισϑεὶς δ᾽ ἀπέδειξεν 

110 

718 

720 

079-81 5.10 ΡΥ], πίδὶ αποὰ πσολέσαν Βαρθηΐ, Δαγδίιϑ σσαμ- 

πενϑῆ. ϑοίά!ον. πσαμπορϑῆ. ἨΗθτπι, αἰῶνα φίλον πολιτᾶν. Ἐπρ,. 

οὐ βομηρίάθν., οχ ΕἸΩΡΟΥ οοη͵θοίατα, αἰῶνα διαὶ πολιτᾶν. Ἐοτ- 

[8888 καὶ προύϑεν πολυϑρήνων ἀτᾶν ἀντὶ πολιτᾶν μέλεον αἷμ᾽ 

ἀνατλᾶσα, απᾶ8 γταϑρίοούθην δα ρυϊούθη Ὑγοΐδθ ΘΧΡῸΡ ΠΕ ΟΠΘτὰ οὗ 

τη8]4 {14 αυϊρὰβ ΤΥοϊδηΐ ᾿αοταηῦ Ἰωδοιηράοηςβ ρουἢαϊαβ ἐπηθδβίδϑ, 

ἄτας πολυϑρήνους. 

πϑογο αὐ βιιηι. 

088. 89 νεοτρόφον ΕἸ. ἐόχε οϑὲ Παεοῖϊ. 

084 οὗτος, β8ιρτα βοιϊρίο ὡς, ΕἸ. ἀγάλαχτον οδύ ἃ πιαϊγὶς 
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ἔϑος τὸ πρὸς γε τοκήων. 
χάριν τροφᾶς γὰρ ἀμείβων 

696 μηλοφονοισιν ἔν ἄταις 780 

δαῖτ᾽ ἀχέλευστος ἐτευξεν" 

αἵματι δ᾽ οἶκος ἐφύρϑη, 

ἄμαχον ἄλγος οἰκέταις 

μέγα σίνος πολύκτονον. 

700 ἐκ ϑεοῦ δ᾽ ἱερεύς τις ἀ- 785 

τας δόμοις προσεϑρέφϑη. 

πάραυτα δ᾽ ἐλϑεῖν ἐς Ἰλίου πόλεν στῇ 7): 
, " 

λέγοιμ᾽ ἂν φρόνημα μὲν νηνέμου γαλανας, Τ40 
ΣΙ »} ᾽ 5) ͵ 
ἀκασχαῖον τ᾽ ἄγαλμα πλουτου, 

-ι Θ ζι μαλϑακὸν ομμάτων βέλος, 

δηξέϑυμον ἔρωτος ἄνϑος. 

παρακλίένασ᾽ ξττέκραγεν 

δὲ γάμου πικρὰς τελευτὰς, Τ45 

098 τὸ πρὸς τοχήων ἘΕῚ. γ8 ἰπδογαϊ Βοῖμθ. Ὑ76]]. τὸ πρόσϑε. 

Καγϑοι πάλιν τὸ. 

ὁ9ὅ ἐν Ἰηδογαῖϊ ΒΟΙΠΘ, σὺν Η. 1... ΑΙγοηΒ. 698 ἀλγος δ᾽ 
ΕἸ’ ΘΟ: 1π| Ἐ': 

1701 ΤῊΡΗ προσετράφη. Οουν, Ἡθαιμΐι8. οἱ ῬΟΥβοΠ 8. 
102 Ηθδιμίιβ σαρ᾽ αὐτὰ δ᾽, ϑο[ίιποῖάον. παραὶ τάδ᾽, Ἐοάοπι 

ΒΘ6ΠΒ1Ι πάραυτα Πϊο ἀβαΣΡΑΥΪ νἱἀθίατν. 

104. τ᾽ ἱπβουυῖν Ἡθυπη. δ᾽ Ῥογβοη. ἀχασχαῖον γέλασμα ἸΚατϑῦ. 

τ00 Εμρθιαβ ϑελξέϑυμον, ϑβρθοῖοβθ, ϑ'.8α δάχγειν 48 ἅπιοσὸ 

αἸοὶ πού ΠῚ οϑί, οὐ ἴῃ δηξίϑυμον ἄνϑος τοραρηδηία ΡΟΥ ΟΧΥΤΠΟΓΟΙΝ 

ΘΟ ΠΡ}, ἔθγθ αὖ Βαρτὰ ἴῃ μαλϑακὸν βέλος, υἱδὶ αποά μος 

ἸοθΟ Υἱβ ὩΔΟΥΪ 5. Δα]θοιῖνο, βυδν 88. Βα θβίδηςνο βρη Ποαίαγ, 

108 πικροῦ, διργα βουὶρίο ἐς, ΕἸ. 
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δύσεδρος καὶ δυσόμιλος 
710 συμένα Πριαμίδαισιν, 

πομπᾷ Δἰιὸς ξενίου, 

γυμφόκλαυτος ᾿Ερινύς. 

, 3 ᾿) Ζ »" , ͵ 

παλαίφατος δ᾽ ἕν βροτοῖς γέρων λόγος Τοῦ 

τέτυχται, μέγαν τελεσϑέντα φωτὸς ὀλβὸον 

716 τεκνοῦσϑαι μηδ᾽ ἄπαιδα ϑνήσχειν, 
ἐκ δ᾽ ἀγαϑᾶς τύχας γένει 585 

βλαστάνειν ἀκόρεστον οἰζύν. 
͵ 

δίχα δ᾽ ἄλλων μονόφρων εἰ- 
, ν δ ᾿ " 

μί. τὸ δυσσεβὲς γὰρ ἔργον 

720 μετὰ μὲν πλείονα τίκτει, 

σφετέρᾳ δ᾽ εἰχότα γέννᾳ. Τοῦ 

οἴχων δ᾽ ἄρ᾽ εὐϑυδίκων 
, , Ἅ ἐπ 

καλλίπαις πότμος αεί. 

φιλεῖ δὲ τίχτειν ὕβρις μὲν παλαιὰ νεά-- 

725 ζουσαν ἕν κακοῖς βροτῶν ὕβριν 165 
δι ν ἀ ᾿] ε! Ν ἢ “. Π 

τον ἢ τοι, ἡμαὰρ ὁτὲ τὸ χύυρίον μόλῃ, φιλοσχοτον 

111 Ἐοιΐαδβθ σοιγτὰ Διὸς ξενίου. 

122 ὅϊὸ Απγϑίιβ οὐ Ρούβομιβ. Ηρῖπι, ὑπθίαγ ΠἰΙΡΥΟσα πὶ βουὶ- 

Ρίαγ ΠῚ οἴκων γὰρ. 

Τ20 ΤΡ] τότ᾽ ἢ τόϑ᾽, ὅταν τὸ χύριον μόλῃ νεαρὰ φάους 

χότον, ἅτᾶθ δὰ δχοπηρ! πὶ ὙΘΥβιι5. ΔΠΕΒΈΓΟΡΗἰοὶ οτηθηᾶανί. ὅταν 

ΟΟΥΥΘΟΙΟΥΙ αἀρθοθίαν ρορθίδθ οὐϑίϊοποπη δ ρὙΒΙηΤ σου τὰ ΓΘρι 88 

ΔΟΘΟΠΙΠΙΟἀδηϊὶ : Τοροβιιΐ ὅτε, 6011. δορί. 888 εὖτε πτόλις δαμασϑῆ. 

Μα]οῦ αἰ Που]ΐαβ οϑὲ πὶ οχύγθυηϊβ υϑυ ῖ8, 486. Β6η8ι ΟΕΥΘΗΪ. νεαρὰ 

τὶ νἱἀ θέν οΥἔ ΠΏ 6586. ΟΧ ἦμαρ γ6] ἡμέρα, οὐ ἰγα]θοίατη, [ογία886 

αὐ σΟΠ)ιιηοὗϊο ΡΥΪΠΊΟ ἰοὺ Ροπογρίαγ ; ΦΊΟΥΟΘ εχ ΦΙΔΟΟ ρῥτὸ αὰο 
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δαίμονα, πνέουσαν ἄμαχον, ἀπόλεμον 
ΟΝ ! , 

ἀνίερον ϑραᾶσος μελαί- 710 
! ϑὴ 

γας μελαϑροισιν ἄτας, 

730 εἰδομέναν τοκεῦσιν. 

Δίκα δὲ λάμπει μὲν ἐν δυσκάπνοις δώμασιν, 
Α͂ " ΕῚ , , , 

τὸν δ᾽ ἑναίσιμον τίξδι βίον. 115 

τὼ χρυσόπαστα δ᾽ ἔδεϑλα σὺν πίνῳ χερῶν πα- 

λιντρόποις 
" αὐ τς δ ! 

ὄμμασι λιποῦσ᾽, ὁσιὰ προσεβαλετο, 

ἴῃ Δυομθίυρο [ἸΡΥΔΥΪ ΘΥΓΟΥΘ ἰουίαββθ δχαγαίιπι οὐαῦ ᾧΦᾧ ΔΟΤΟ. Ἠδογ- 

ἸΩΔΠΏ1Ι8 ΒΟΥ ρΒῦ τότ᾽ ἢ τότ᾽, ἐστ᾽ ἀν ἐπὶ τὸ χύριον μόλῃ νέᾳ. ῥαφᾷ, 

οὐοθοίο χότον. ϑβομπηρίθυγίη, οδ]θοίο νδαρὰ, που γΟσαθΏ]α τη φαδ- 

ὅκότον ΘοΙΠΠπΙΘηΐι18 68, 
121 Τὴν] δαίμονά τε τὸν. Ἠδγδπηπιβ τὰν. θα Ιοοιβ 

ΘΎΔΥΪΟΥΘ ΟΘΟΥΥαρίοα ἰὩθοταῦ : πᾶπὰ 4186 ἴῃ βίγορηδ6 πὸ δα)οῖαπ- 

ἴαγ, εἰδομέναν τοχεῦσιν, ἀοοοηΐ δαίμονα οἱ ὕβοιν ΠΟῚ αϊνθυβαϑ 6886, 

πθαιθ ϑράσος τας Θοτημηο46 Ρ6Γ ἃρροϑβίξ᾽ομθιῃ δᾶ δαίμονα γοίον- 

ἴαγ. [τἀ 486 ΒΟΥΪΡ8ὶ φιοᾶ οὐ ἀϑ8 δὲ Δη τ ρΡ ἃ βυδαθηΐ, πνέουσαν... 

ϑράσος. 729 μελάϑροις ἘΠ: ΘΟ ΨΙΗΝ ΒῚ 

198 Τὴρτὶ ἐσϑλα. Ἐρτορῖθ ϑιηθηάαν!  ΑἸγαίμ8. 

184 Τιθτὶ προσέβα τοῦ. Ἠδγμηδηητι8 οἸπὰ προσέβαλε, ἀοϊηάθ 

προσέμολε, ἀοϊοίο τοῦ. Ῥ'οα 1π ΠΙΡγοῦα πὶ βουὶρύπνα Ἰαδοῦ ἔουτηα τηθ- 

414. Οὐορίταθατη ἀθ σοτιβλέπεται, πῦπο προύεβάλετο νϑτιπὶ 6888 

Ραΐο, «πὰτὰ Ηοτηοτὶ Ἰοσυτῃ 1]. Υ, 879 ταύτην δ᾽ οὐτ᾽ ἐπεῖ προτι- 

βάλλεαι (ἡπογθραβ), οὔτε τι ἔργῳ Θοπίθυθητ οαπὶ ΑΡΟ]], ἈΠοά, ΤΥ͂, 

1040 οὐ γηοὺς, οὐ πύργον ἐπίροοϑον; οὐκ ἀλεωρὴν ἄλλην, οἰόϑι δὲ 

προτιβάλλοιιαι ὑμέας αὐτοὺς («ἀ τηὸς οοηβεσίο. ταὶ ὶ οἴῆοὶ νἱἀθαίαν 

προόβαλλεόϑαί τινα 6586 5686 σοΉρογίογο αὐἱ αἰΐφιιοηι, 8ῖνο ἰηϊηηΐϊοθ, 

βῖνθ δῃπηΐοθ, (ΑἸΐο βθῆϑῃ Ορρ. Ηλ]. Υ͂, 98 αἰχὶν χῆτος ἄαπτον 

ἀπλάτων μελέων ὀλίγον προτιβάλλεται ἐχϑύν, δὲνὲ εοὐσϊίαί.) 

ἀντ. δ΄. 
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η38ὅ δύναμιν οὐ σέβουσα πλου-- 180 

του πταράσημον αἴνῳ" 

σπᾶν δ᾽ ἐπὶ τέρμα νωμᾷ. 

ἄγε δὴ, βασιλεῦ, Τροίας πτολίπορϑ᾽, 

᾿“τρέως γένεϑλον, 

740 πῶς σε προσείπω; πῶς σε σεβίζω 186 

μηϑ’ ὑπεράρας μήϑ᾽ ὑποκάμψας 
καιρὸν χάριτος: 

πολλοὶ δὲ βροτῶν τὸ δοκεῖν εἶναι 
προτίουσι δίκην παραβάντες. 

45 τῷ δυσπραγοῦντί τ᾽ ἐπιστενάχειν Τρ 
πᾶς τις ἕτοιμος" δῆγμα δὲ λύπης 

οὐδὲν ἐφ᾽ ἧπαρ προσικχνεῖται" 
γυχτί τε χαίρουσιν ὁμοιοτιρεπεῖς 

188 Π10γὶ σολίπορϑ'᾽. Ἐογγθαπη Ηοτηθυϊοϑπὶ τοϑεϊζαϊς ΒΙοτηΐ, 

104. 51οὸ Ε΄. σεβίξω ΕἸ. 

145 ΤΑΡΥΙ δυόπραγοῦντι δ᾽. Οοττν, Ηθρτπι. τ4Ὁ δῆγμα Ἐ. 

οἱ 510}. ΕἾον. 112, 12. δεῖγμα ΕἸ. 

1418 ΠΙΡτὶ καὶ ξυγχαίρουόσιν ὁμοιοπρεπεῖς, π᾿ αϊθι8 δὶ δυγ- 

χαίρουσιν Ῥῇο ἀαίῖνο Παρθαίαν, γϑυθαπη ἄθοβί, 8βὶ ῬυῸ ὑυεῦρο, ἀδεϊνιβ 

ἀοβί ἀθυαίαν : πᾶπὶ ὁμοιοπρεπεῖς πῸη Ροίεϑὲ ἀϊοίαπι 6880 ργῸ ὁμιοέως, 

Ραγίίου. ὥϑϑδαᾷ υἂὐ σοτηπηοάδπὶ ἰηςουργθία Ομ πὶ τϑοίρογοῦ ΠΙΡΥΟΓατα 

Βογρίατα, ἴδτηθη ΡΥδοίογθη δα οὐαηὶ αὰὰθ Κἰοθαθιβ ]. 1, βογγανϊί, 

ἈΡῚ Ἰοσίταν χαὶ νυκτὶ δὲ χαίρουσι ὁμοιοπρεπεῖς. Ξ11]16 σοτα 

ΑΘΒΟΒΥ ΘΕ ΠῚ ΟἸΠΏ68 ΘαἸοΥΘ8 γτορααϊαυτιιπί, Ηρυτηαπηὰβ, ἀαὰπὶ ΟἸΐπὶ 

ΡτοΡαββθί, βθᾷ ἤρβοῖο τὸ οᾶϑιι πηϑ]6 ἰπίθγργοίαξιβ οββϑί, ΠΟΥ ΒΒΙ ΓΒ 

ΟΟΓΙΒ. οὐ 1ρΡ86 τοὐθοῖ. Νδηη ἤδθο δ 115 αἰοία βαηΐ, αὶ ἴα 58 146- 

ὐϑτα ἴῃ {τοηΐθ σουπηΐ, ἀπ πὶ γΟΥῸ8. 86 η8115 αἰββι πη] αὐ] ΟἿ ΘΠ ΘὈΥΙ8 

ἱπγοϊνηΐ, 



θῦ 

, , 

ἀγέλαστα πρόσωπα βιαζόμενοι. 

τῦ0 ὅστις δ᾽ ἀγαϑὸς προβατογνώμων, ΤῊῦ 

οὐκ ἔστι λαϑεῖν ὀμματαὰ φωτὸς, 
᾿ ΘΈΡΕΙ ΚΟΥ Ε , 

τὰ δοκοῦντ᾽ εὔφρονος ἐκ διανοίας 

ὑδαρεῖ σαίνει φιλότητι. 

σὺ δέ μοι τότε μὲν στέλλων στρατιὰν 
, ͵ 

75ῦ “Ἑλένης ἕνεκ᾽, οὐκ ἐπικεύσω, 800 

κάρτ᾽ ἀπομούσως ἦσϑα γεγραμμένος 
Ὕ Φ9 51 , » , 

οὐδ᾽ εὖ πραπίδων οἔακα νέμων, 

ἘΞ Η ΞΕ δι ϑσρσος -ἐχούσθεῦν 
! 

ἀνδράσι ϑνήσκουσι κομίζων" 

700 νῦν δ᾽ οὐκ ἀπ’ ἄκρας φρενὸς οὐδ᾽ ἀφίλως 800 
τ εὔφρων πνόος εὖ τελέσασιν. 

1ῦ8. Ιλ σαίνειν. ΟὐοτΥ. Οαβαθρ. 768. ΤΙθτὶ οὐ γὰρ ἐπι- 

κεύσω. ῬΊΘΥΙα 6. Θαϊζουθ8. ᾿πβθυαθυιηΐ σ᾽, Ηογμ. ἀθονῖ γὰρ. ΟἿ 

Ῥτγοιι. 2060 : ἥμαρτον; οὐχ ἀρνήσομαι. 

158. ὅ9. 516 ΙΠΡτὶ, πἰϑὶ ασυοᾶ ΕἸ. ϑράσος παρεί. Μα]εῖ, 6 

Οδπτουῖ σοη͵θοίιγα, ϑοάσος ἀκούσιον : [οὐ τα ἀϊηθ τη ̓π ΟἹ απίδυίδπι Ὑ τ 8 

τη ΥοΠ 10τι8 ΔΕΟΥΘΠΒ : απᾶθ Ο,ΥΆΘΟΟ 510 αἸΟΙ ΠΟῸΠ ΡΟΒ56 π16 βίαίαϊς 

Ηότῖη. Ιρ86 ϑάρσος ἑκούσιον ταῖγα Ἰητογργθίαίτιν : σθμθη8 (44 Ττο- 

ἴδ1η) βΒροῃίδηθατμη διά δοῖα πὶ τηουῦὶ νΟΙΘητθτι8 γίσῖβ. ΒΆΤΩΡ. οὐ Βοηποῖ- 

ἄθνγ. : τὴ ῃ1 σἱοθανὶβ ααδβὶ του! θη θιι5. ἐου απο πὶ ποπ ἱπρταΐδη 

δάάογθ. ΡΟΣ : ΓΟΥΕΠΓΠἸΠ Θὰ ὑπαπη ΠΟΙ ΠΘΟΟΒΒΆΤΙ ἃ Δ]6 8. ΥἹΓῚΒ 

πη] ΠΕ 118. ΕὈγίΑ886 τῆς ϑηλείας Υ6] ἴα]6 απἱὰ ΘΧοΙαϊτ, αὐ Ποὺ 

ατοαῦ ροθίδ : ῥδηνίπαθ αμαἀαοίαπι οοἰμηαγίανι ( 5Βροηΐθ οπῖτη Ἠϊοπὰ 

Δαπ] γιατ βοοαία οὐ 80), 1. 6. ἔθταϊμαπι Ρουἤδτη, οὐγοῦ την ΠΔΟΥ6 τδοι- 

ρούανδ οὐημάηβ. ὥϊο ΡῬιπᾷ. ΟἹ. ΧΠῚ, 58 τοὶ μὲν γένει φίλῳ σὺν 

᾿Ατρέως Ἑλέναν κομίζοντες» Ργυίτῃ. 1Υ͂, 100 ἱχόμαν οἰκάδ᾽, ἀρχαίαν 

χομίζων πατρὸς ἐμοῦ «. .. τιμιάν. 

101 Ταθυὶ εὔφρων πόνος, υἱδβὶ απο ΤΎΪΟΙἶ 85. τὰς ἰηβθυαϊῦ. 

υδθ ατιὶ {πα πίαν εὐφοῶν ΘΧρΡοποΡαπί φαίης. ἀπσσορίιι5., Υ̓ΘΥΘΟΥ 

9 



͵ , 

γνώσει δὲ χρόνῳ διαπευϑόμενος 

τόν τε δικαίως καὶ τὸν ἀκαίρως - 

πόλιν οἰκουροῦντα πολιτῶν. 

ΑΓΑΙΜΕΙΝΩΝ. 

᾿ δ’ -» . Ἤ " 9 ᾿ Ε , ᾿ 
70ῦῷ πρῶτον μὲν “ργος καὶ ϑεους ἐγχωρίους 510 

δίκη προσειπεῖν, τοὺς ἐμοὶ μεταιτίους 
, , " τ Ε] - , 

γύστου δικαίων ϑ᾽ ὧν ἐπραξάμην σπτολιν 

Πριάμου" δίκας γὰρ οὐχ ἀπὸ γλώσσης ϑεοὶ 
ω )γ5 

κλύοντες ἀνδροϑνῆτας Ἰλίου φϑορὰς 

Ὧ8 ΠΟ Τοοίθ.  οῖσαγ απϊάθπιὶ ἐπα ἰαρία (1828 ὦ φέγγος εὗφρον 

ἡμέρας διχηφορου) ΡΕΓ ἤραταπι ρορθίϊοαπη ΡγῸ ἴῃ ργδαία, δὲ δ]ϊα 

ἢοο βθῆθβ. 84 ἰαδοῦ ὁα ἵπίϊηια ηιθηίο ἰαθέιις ῬΥῸ ἰᾶθογθ σγϑῖο 

τηϊγὸ ἀϊοίαπιη 6βϑοῖ, πρᾶαὰθ τα] δι (τελέσασιν), 5868 5101] σῃοΥιβ 

ῬΓδΘαϊοαὶ ππιης ργϑίπιτη 6558 Ὀ6]]}1 ἰΔθΌσθη. υγΙββίπηθ δὲ, ρτϑθ- 

σοαθηΐθ ἦσϑα, ΡΘΓΟΡβοασο Αὐγαΐο Δαοίογο βου  Β᾽ταΣ πόνον, οτηἶΐββο 

ῬΙΟΠΟΙΏΪΏη5 ΥὙ6] νΘΥΡΠῸ ΡὈΥΪΠΊΔΘ ῬΘΥΒΟΠΔΘ ; ΠΟ418 ἴδηη6  ἰΟΟῸ ΠῚ ΘΠΊΘῃ- 

ἄανῖς, 868 ἰῃίογροϊαυ! Ηδτί,, φαΐ εὔφρων πόνον εἰμ᾽ βου ρβὶξ, Βομποῖ- 

ἄενγ. ποηπηλ}]α οχοϊαϊββθ Ραΐαθαι. ΜΙΗΪ ἴθ πόνος ἰδίθσ υἱάθίασγ 

πνόος, γοσδθαϊαπ ἃΡ Ηδβυοο βουναίαμη,, οὔὐὰ8 ρίοββα συθος᾿ 

φϑόγγος. πνοή ἴογίαββθ τϑίδσθη δ οϑὺ δὰ ἤππο Ἰοοιπι, ΠΟῊ 5818 
τοοίθ ᾿ηιθ]]θοΐιτη : πᾶπὶ σνόος δίς δἃ δηϊπηαπὶ ρου πθὲ, πὸῃ 8 

γοΡα, απαϑὶ οὐχ ἀπ᾽ ἄχρας φρενὸς εὔνοιαν πνέω. ΟἿ, 202 φρενὸς 

πνέων δυσσεβῆ τροπαίαν. ϑτρρ!. 80 αἰδοίῳ πνεύματι χῶρας. ϑορβ. 

ΟΟ. 612 χαὲ πνεῦμα ταὐτὸν οὐποτ᾽ οὔτ᾽ ἐν ἀνδράσιν φίλοις βέβηκεν, 

οὔτε πρὸς σόλιν πόλει. 

108. 09 οὐκ ἀπὸ γλωδόης κλύοντες, ΠΟΙ, αὖ πηογίϑ]εβ ᾿ἀϊ6 68, 
6 ΠΕ ρΡαπίϊα πὶ γ 18 (η6 ἀθ οδαβί 1615 οορ το5 ἀραα ροθίατα Αἰϊοαπι), 

864] 6Χ Τῷ οἱ ὑυογίίαίθ οϑαβαπὶ σορποβοθηΐθβ Κ'ἴο ἴθγθ δηίθ Ηοὺ- 

ΤΩΒ ΠΠ11Π) ΓΘοῖθ βοσθροσαηΐξ ἤθηο Ἰοσυτη ; βο γγθὰ Ρ᾽δηδ ἰπίθγργθ- 

ἰᾶπ40 οἱ οογγίρθηο οὈβοιγαία βὰηῖ, Ηθυτηβηπὶ ἔδίβαδιη ἱπίθγργθία- 



6Τ 

710 εἰς αἱματηρὸν τεῦχος οιἱ διχοῤῥοόπως ΑἹ 5 

ψήφους ἔϑεντο" τῷ δ᾽ ἐναντίῳ κύτει 
, 

ἐλπὶς προσῇξι χειρὸς οὐ πληρουμένῳ. 
.- »- - ͵" - 

καπνῷ δ᾽ ἁλοῦσα νῦν ἔτ᾽ εὔσημος πόλις. 
᾿ σ᾽ “ ͵ 

ἄτης ϑύελλαι ζῶσι" συνϑνήσκουσα δὲ 

-. -Τ Όι σποδὸς προπέμπει πίονας σπιλούτου πνοίς. κ᾽ὺ 

τούτων ϑεοῖσι χρὴ πολύμνηστον χάριν 

τίνειν, ἐπείπερ καὶ πάγας ὑπερχότους 

ἐφραξάμεσϑα καὶ γυναικὸς οὕνεκα 
, ͵ ΟῚ - Π 

πολιν διημαϑυνὲν “ργεῖον δάχος, 

[ω1] 

- κε! Ν γ " , ν᾽ Ε 

80. ἵππου νεοσσὸς, ἀσπιδηφορος λεὼς, ΠΣ 
“͵“Ὃ ͵ , 

πήδημ᾽ ὀρούσας ἀμφὶ Πλειάδων δύσιν" 
« 9 Ν δὲ , ᾿, 3 ΣᾺ λέ 

ὑπερϑορῶν δὲ τεύργον ὠμηστὴς λέων 
“} ΕῚ ξ ε' - 

ἄδην ἐλειξεν αἵματος τυραννικοῦ. 

[οπ6 πὶ Ὀ6η6 γί} 1 Θομ ποι ἀθυίη,, ἴρεθ οοη͵θοίατγα ἰΠΈΘΙ101 ΞογΙρϑδὶῖ 

δίχας . .. λύοντες. αποᾶά δββθὺ ἠϊίθηι σοηιροηθηίος. Μοχ ΒιΙοπιῖ. 

ἀνδροχμῆτας, ἸΚατϑί. ἀνδροδιῆτας Ἰλιορϑόρους, ῬΥΆΘΙΘΓ πθορϑ8,- 

Γαΐ πὶ. 

112 Ῥδυνῖαβ χηρὸς, Ηδγτη. χρεῖος, ἱπάϊφα, Βοῖμθ. Ἐλπὶς προ- 

δέει χεῖρας ( ἃτηθδᾶ8.}), ααΐθαβ οοπ]θοίαγβΒ ργϑοβϑίαίΐ Οδβδαθοηὶ 

χεῖλος. ὅθ4 ποῃ νἱᾶθο ααἱϊὰ ἴῃ ΠΡΥΟσ τη βουϊρίυσα ἰδπίορογθ 415- 

ΡΙΙοθϑῦ. 

114 Ῥταυβίτα Ηρτγιῃ, ϑυηλαὶ, ΒαιηθοΥρ. ζῶσί ὅοι" ϑνησχουσα. 

Νοβοῖο δῇ δποδὸς συνϑυνησχουσα; ἀἸσέατα αὐ συνιζανουόσα; συμπίπ- 

τουόσα, 511 βανϊ α χιαο σοηϑίάοηις ϑηιου". 

718 Τὴρτὶ ἐπραξάμεσϑα. Επηθηδαγαηῦ Ῥδ]οῖ5, ΗρΥΤΉΊΔΠΠΙΒ, 

ἘΥΔΗΚοηΐ8. ΤΎΓΗ. χαρπαγὰς ὑπερχότους ἐπραξαμεόσϑα. Ἠθδι. 

υπεργχόπους. 

780. 81 1 10τὶ ἀδσπιδηστούφος. ΟὐοΥν. ΒΙοπιῖ. Ουϊα εΕἸὈὶ νοῦ 

γοΥρΙ δγα μη ΟΟΟᾶβιι8, ποη ᾿ἰἰφαρί. ΟἿ, ΒοΟΘΟΚῚ δὰ (ὐοτρ. ἴπηβοι, ἢ, 

Ῥ. 828 βᾳ4ᾳ. 
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ϑεοῖς μὲν ἐξέτεινα φροίμιον τόδε᾿ 
μω . Ν Ν , ᾿ 

785 τὰ δ᾽ ἐς τὸ σὸν φρόνημα, μέμνημαι κλύων β8ὺ 
ν ν ᾿ , , 

καὶ φημὶ ταὐτὰ καὶ συνήγορόν μ᾽ ἔχεις. 
Ἀ ᾿] - 

παύροις γὰρ ἀνδρῶν ἔστι συγγενὲς τόδε, 
, Ν Ύ -»" ΑΝ , , 

φίλον τὸν εὐτυχοῦντ᾽ ἀνευ φϑονου σέβειν. 

δύσφρων γὰρ ἰὸς καρδίαν προσήμενος 

190 ἄχϑος διπλοίζει τῷ πεπαμένῳ νοσον" 885 
»" Ν “ ͵ 

τοῖς τ᾽ αὐτὸς αὐτοῦ πήμασιν βαρυνεται 
Α Ν »" γ, 5 » ,᾿ 

καὶ τον ϑυραῖον ὄλβον εἰσορῶν στένει. 

εἰδωὶς λέγοιμ᾽ ἂν" εὖ γὰρ ἐξεπίσταμαι 

ὁμιλίας κάτοπτρον, εἴδωλον σκιᾶς 

795 δοκοῦντας εἶναι κάρτα πρευμενεῖς ἐμοί. 840 

μόνος δ᾽ Ὀδυσσεὺς, ὅσπερ οὐχ ἑκων ἔπλει, 
ωεν «' Ε] Ε] " , » 

ζευχϑεὶς ἕτοιμος ἦν ἐμοὶ σειραφόρος 

εἴτ᾽ οὖν ϑανόντος εἴτε καὶ ζῶντος πέρι 

λέγω. τὰ δ᾽ ἄλλα πρὸς πόλιν τὲ καὶ ϑεοὺς. 

800 κοινοὺς ἀγῶνας ϑέντες ἐν πανηγύρει Β4Ρ 
, { " Ν " - Ἣ 

βουλευσομεσϑα. καὶ τὸ μὲν καλῶς ἔχον 
εἰ ͵ 1 -“ , 
ὕπως χρονίζον εὖ μενεῖ βουλευτέον " 
« ν -" ͵ 

ὅτῳ δὲ καὶ δεῖ φαρμάκων παιωνίων, 

181 ΙΔΌ1] ταῦτα. Οοιγ. Αὑν. 788 φϑόνων ΕἸ. φϑόγνου Ἐ'. 

οὐ, ἴῃ Μεοίπηθκι ααϊᾶθπι οαϊείοηθ, ὅἴον. ΕἾογ. 858, 28... δαηρο : 

φίλον (νέμειν καὶ) σέβειν ἄνευ φϑόνου τὸν εὐτυχοῦντα. 

190 ΠΡυϊ πεπαμμένῳ. Οοτγ. Ῥοτβ, Αὐγαίῃδ νόσου. 

τ98--ο5 Βοπθ Ηρθυηδημῖ8 νϑίθγα πη ΘαἰἸομ τη ᾿πέθρο ποιῖο- 

ΠΘμ τοαπχὶς : Π8ΠῚ γουρᾶ εἰδὼς λέγοιμ᾽ ἂν οχ ἀδὰ ΟὙΘΟΟγα ΠΏ ΟῚ 

ΒΘαπθητθ8. ΠΟ βαπΐ σοηὐπηροπᾶδ. Ἐφ ]ατα ὙΘΥΘΟΥ ἨΘ ΤΪΠ 8 ΓΘοΐρ 

ἰπἰεγργοθίδίαβ 5ἰῖ, Ὑογίθ : θθῈπ6. Θηΐπ ΠΟΥ σοηδιοίπαϊητιπι αΐθῈ}8 

ΒΟΙΊΪΠ68. ᾿πηραπαν Βρθοῖθπι, ὙΆΠ8 πὶ ΘΟΥΠ) αἱ [ΤΉ] 1 ΓΙ δδίμη! συἱᾶθ- 

Ὀδηΐαν ΔΙ] ΟΙ 11. 



80 

810 

820 

69 

ἤτοι κέαντες ἢ) τεμόντες εὐφρόνως 

πειρασύμεσϑα πῆμ᾽ ἀποστρέψαι νόσου. 850 

νῦν δ᾽ ἐς μέλαϑρα χαὶ δόμους ἐφεστίους 

ἐλϑὼν ϑεοῖσι πρώτα δεξιώσομαι, 

οἵπερ τιρόσω πέμιψαντες ἤγαγον πάλιν. 

γίχη δ᾽ ἐπείπερ ἕσπετ᾽, ἐμπέδως μένοι. 

ΚΩΥΤΑ͂ΠΗΝΗΣΤΡΑ. 

ἄνδρες πολῖται, τερέσβος ᾿Αργείων τόδε, 855 
οὐκ αἰσχυνοῦμαι τοὺς φιλάνορας τρόπους 

λέξαι πρὸς ὑμῶς" ἐν χρόνῳ δ᾽ ἀποφϑένει 

τὸ τάρβος ἀνϑρωποισιν. οὐκ ἄλλων πάρα 

μαϑοῦο᾽, ἐμαυτῆς δύσφορον λέξω βίον 

τοσονδ᾽, ὅσονιτερ οὗτος ἦν ὑπ᾽ Ἰλίῳ. 860 

τὸ μὲν γυναῖχα πρῶτον ἄρσενος δίχα 

ἤσϑαι δόμοις ἔρημον ἔχτταγλον χακὸν, 

πολλὰς κλύουσαν κληδόνας τιαλιγχότους, 

καὶ τὸν μὲν ἥκειν, τὸν δ᾽ ἐπέρχεσθαι κακοῦ 

χάκιον ἄλλο πῆμα λάσκοντας δόμοις. 865 

χαὶ τραυμάτων μὲν εἶ τόσων ἐτύγχανεν 

ἀνὴρ ὃδ᾽, ὡς πρὸς οἶχον ὠχετεύετο 

φάτις, τέτρωται δικτύου πλέον λέγειν. 

ΠΛΌΡῚ σήματος τρέψαι γὸύδον. Ἐπιθπάαν!ε ῬΟΥΒΟΠι8. 

800 Υἱάθ ατ88 δα ν. 408 δαποίδν!πιιβ. 

818 ΠΡ ἡδονάς. Οον. Αὐγαΐπβ οχ νϑῦβιι 829, 

819 ΠΊΡΥΪ ἐπεόφέρεινγ Ταϊβογθ οοηίογί ΟΥΔΙΪΟΠ6., ἀμ πὶ 48ο- 

Πη040 ΘΧρθαϊνθυϊηΐ ᾿πίθυρυθίθβ., δρια ἴρ805 νἱάθαϑ. ΤΟ πὴ ΞΒΏΒ586 
, 5 5 ας, ᾿ , ν Α » ᾿ Φ 

Τὶ υἱάθου. (ὐΠδβίγιθ τὸν μὲν λαόκοντα, ἡχκεῖν καχὸν πῆμα δομοις 
Ἂ ἢ ' - , ν - ἢ 

τον δὲ λαόκοντα; ἐπέρχεσϑαι χαχοὺῦ κάκιον ἀλλο πῆμα δομοις. 



τ0 

ν ’ ͵ 

εἰ δ᾽ ὃν τεϑνηχοὺς, ὡς ἐπλήϑυον λόγοι, 
᾿ Ἢ ᾿ , 

8265 τρισώματος τὰν Γηρυων ὁ δεύτερος οτὸ 
Ν , ν ’ " 

[πολλὴν ἀνωϑεν, τὴν κάτω γὰρ οὐ λέγω, 

χϑονὸς τρίμοιρον χλαῖναν ἐξηύχει λαβὼν, 
κ᾿ , , 

ἅπαξ ἑκάστῳ χατϑανὼν μορφώματι. 
3. ΨΥ, , ͵ 

τοιῶνδ᾽ ἕχατι κληδόνων -τταλιγκότων 
, " ᾽ , Ὕ - 

8380 πολλὰς ἄνωϑεν ἀρτανας ἐμῆς δέρης τὸ 

ἔλυσαν ἀλλοι πρὸς βίαν λελημμένης. 
ΕῚ - , “- 5) αὶ ! φ9 2 - 

ἐκ τῶνδέ τοι παῖς ἐνϑαδ᾽ οὐ παραστατεῖ, 
- ν - ' ͵ ἐμῶν τε καὶ σῶν κύριος πιστωμάτων, 

« - ᾿} , Ἀ . 

ὡς χρῆν, Ὀρέστης" μηδὲ ϑαυμάσης τόδε. 

830 τρέφει γὰρ αὐτὸν εὐμενὴς δορύξενος Β80 
ν ᾽ , 

Στρόφιος ὁ Φωχεὺς, ἀμφίλεχτα πήματα 

ἐμοὶ προφωγῶν, τὸν ϑ᾽ ὑπ᾽ Ἰλίῳ σέϑεν 

κίνδυνον, εἴ τὲ δημόϑρους ἀναρχί : ἡμόϑρους ἀναρχία 

βουλὴν χαταρρίψειεν, ὥστε σύγγονον 

840 βροτοῖσι τὸν πεσόντα λαχτίσαι πλέον. ΒΒδ 

τοιάδε μέντοι σχῆψις οὐ δόλον φέρει. 
-" Ν , ) 

ἕμοιγε μὲν δὴ κλαυμάτων ἐπιίσσυτοι 
" 4}, } ᾽δ᾽ » , 

πηγαὶ κατεσβῆχασιν, οὐδ᾽ ενε σταγών. 

824---28 120] ἐπληϑῦυνον. Αἰοδμη ἔΟΥ Πϑ πὰ γϑδιϊζαϊς ῬΟΥΞΒ. 

γ. 8206, ου͵ὰβ ΡΥΙΟΥ ΡΔΥΒ. 6 νϑύβϑῃῃ 880 ογία νἱάθίυγ, ἀπ οἷ πὶβ ἰπο] αὶ. 

Οπηἱηἶβ Ἀν ογίθ μαἹ οδιιβα ΟἹ γ ΔΘ ΠῚ ΠΟ ΒΕΓ ἴϑτη ΡΟΥΡΙΘΧα νουθα δἀᾶργθ 

ΠῸΠ ῬΟΒΒΌΠ ΤΠ ΡΘΥβαδᾶθγο, 4 ππὶ νοῦϑ 528. Ρ] Δ "β᾽ π6 46 τηογίθ 

Αβδιημθηηηοηΐβ Ἰοᾳυδέιν (χατιδαγων). 

881 Καιβί, λελυμένης, ἴογίαθ86. γθοίθ. Αἰΐδιπθη νυϊρϑία θχ- 

Ρ] σαυὶ ροίθϑβι ποὸς βίαν τῆς λελημμένης γ», αἰ Ἐπιπι. 5 πρὸς βίαν 

τινὸς. 888 ΙΔὈγ] πιστευμάτων, 4ποὰ οοτγ. Ηθιπιλῃηι8 60]]. 

Επτὰ. 214. 



γμ 

2 Ὗ ᾽ 

ἐν οιψικοίτοις δ᾽ ὀμμασιν βλάβας ἔχω 
- Ν π 

840 τὰς αμφί σοι κλαίουσα λαμπτηρουχίας 800 
ῃ ἢ 9 

Ε , 2) 2 3. ..2 , 
ατημελήτους αἰέν. ἐν δ᾽ ὀνείρασιν 

- ! γ ! λεπταῖς ὑπαὶ κώνωπος ἐξηγειρομην 

διπαῖσι ϑωΐσσοντος, ἀμφί σοι πάϑη 
- “ , 

ὁρῶσα πλείω τοῦ ξυνεύδοντος χρόνου. 
5 - » , “,.Ὶ τὰ { , Ἶ 

800 νῦν, ταῦτα πανταὰ τλᾶσ᾽, αἀπτενϑήτῳ φρενὶ Ξο05 
᾽ , ,’ 

λέγοιμ᾽ ἂν ἄνδρα τόνδε βουστάϑμων κύνα, 
- ᾿ , ς - ἐξ Κι ᾿Ξ 

σωτῆρα ναὸς πρότονον, εἡΨηλῆς στέγης 
"» , ἐν 

στῦλον πτοδηρη, μονογενὲς τέχνον τεατρὶ, 

καὶ γῆν φανεῖσαν ναυτίλοις παρ᾽ ἐλπίδα, 

8ῦΌ χαάλλιστον ἤμαρ εἰσιδεῖν ἐκ χείματος. 900 

ὁδοιπτόρῳ διψῶντι στηγαῖον δέος, 
ν ᾿] -«- “ ε' 

τερπνὸν δὲ ταναγκαῖον ἐχφυγεῖν ἅτπταν. 

τοιοῖσδέ τοί νιν ἀξιῶ τιροσφϑέγμασιν. 
, ΠῚ τὶ ͵ Ν Ν Ν ᾿ ᾿ Ν 

φϑόνος δ' ἀπέστω" πολλὰ γὰρ τὰ πρὶν κακὰ 
, - , 

860. ἠνειχύμεσϑα. νῦν δέ μοι, φίλον χάρα. 905 

861 ΠΙΡῸΙ τῶν σταϑμῶν. Βδοορὶ εἰοραηίοπι Ηογιηαπηὶ ΘΠη8η- 

ἀδιίοποπθ. 868 στόλον ΕἸ. στύλον Ἐ. 
8 ΗδΙΔΠΠΠΒ ΠὰΠῸ γΘΥΒα ΠῚ δηΐθ 884 οΟἸ]οσαυ τὲ βου! βία 

γαληνὸν ἦμαρ. Βεᾷ χαλλιότον ἧμαρ ῬΘΙ δρροβιτἰοπθὰ Οὐ Ργ86- 

σραρθηίθιβ ΘΟΠΪ Πρ οη απ πὶ οβϑ. ΒΙΤΉ ΠΟΥ οὔπὶ Υ. 8560 οομϑογοῦ 857, 

τὶ ΘΔΥΘΥΘ ΡΟΞΒΙΤΊΠ8 οἰθραη! ΕἸΠΡΘΥΙ σοη]θοίατα γΥ. 857 ροϑβὲ 850 ἰη- 

ΒΟγΘητ18. Τ᾿ πἀογῆυ8 ἀπο ηἶβ ᾿ΠΟΙ δι γ. 880--ῦῦ, 405 5818 {πΘΠΓῸΓ 

68 486 βθαυπηΐῃ, τοιοὶϊόδέ τοι τιν ἀξιῷ προόφϑέγμασιν. Νβᾷὰθ 

ΒΘΥΙΠΟΠ8. Δα Πἀαπίϊα ΔΌΠοΟΥΤο 8 ΟἸγ ΘΙ ΠΘϑίγαθ. ΡΘΥΒΟη8ἃ. ,) Υ8Π0Ὸ 

γΘΓΌΟΥαΤη βίγορὶίαι ὙογῸ8 δηϊπηϊ δἰροίιβ ΟὈίθρ θη 5 : τηθη ΘΠ 6 ΤῺ 

ἀθοοθύ ἀθοϊαπηδίουτιπη ἀϊσθη αὶ σθηπ8. 

868 Τἰδτὶ τοίνυν. Επιθμᾶ. ϑομῦί. 860. Τιριὶ υὖν δ᾽ ἐμιοὶ. 
Οὐοὐν. ϑ'οΠο]6Βε}ά. 
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800 

810 

880 

ἐχβαιν ἀπήνης τῆσδε, μὴ χαμαὶ τιϑεὶς 

τὸν σὸν πόδ᾽, ὦναξ, Ἰλίου πορϑήτορα. 

δμωαὶ, τὶ μέλλεϑ᾽, αἷς ἐπέσταλται τέλος 

πέδον κελεύϑου στρωννύναι πετάσμασιν; 

εὐϑὺς γενέσϑω πορφυρόστρωτος πόρος, οι 

ἐς δῶμ᾽ ἄελπτον ὡς ἂν ἡγῆται δίκη. 

τὰ δ᾽ ἄλλα φροντίδ᾽ οὐχ ὕπνῳ νικωμένη 

ϑήσει δικαίως σὺν ϑεοῖς εἱμαρμένα. 

“ΓΑΙΜΕΙΝΩΝ. 

“ηδὰας γένεϑλον, δωμάτων ἐμῶν φύλαξ, 

ἀπουσίᾳ μὲν εἶπας εἰχότως ἐμῇ" 915 

μακρῶν γὰρ ἐξέτεινας " ἀλλ᾽ ἐναισίμως 

αἰνεῖν, τεαρ᾽ ἄλλων χρὴ τοδ᾽ ἔρχεσϑαι γέρας. 
καὶ τἄλλα μὴ γυναικὸς ἐν τρόποις ἐμὲ 

ἄβρυνε, μηδὲ βαρβάρου φωτὸς δίχην 

χαμαιπετὲς βύαμα προσχάνῃς ἐμοὶ, 950 

μηδ᾽ εἵμασι στρώσασ᾽ ἐπίφϑονον πόρον 

τίϑει" ϑεούς τοι τοῖσδε τιμαλφεῖν χρεων᾽ 

ἐν ποικίλοις δὲ ϑνητον ὄντα κάλλεσιν 

βαίνειν ἐμοὶ μὲν οὐδαμῶς ἄνευ φόβου. 

λέγω κατ᾽ ἄνδρα, μὴ ϑεὸν, σέβειν ἐμέ. 99: [.}}} 
᾿ μ . - , χωρὶς ποδοψήστρων τὲ καὶ τῶν ποικίλων 

κληδὼν αἀὐτεῖ" καὶ τὸ μὴ κακῶς φρονεῖν 

ϑεοῦ μέγιστον δῶρον. ολβίσαι δὲ χρὴ 

802 ἀναὲ ΕἸ., οοττ, ἴπ Ἐ, 

8071 ΠΙΡυὶ φροντίς. ϑοΥρδὶ φροντίδ᾽, ΘΟΙ]αῖο Εὰπι. ν. 88. μὴ 

φόβος ὅε νιχάτω φρένας. 
᾽ Γ 

Καγβίθῃ χαὶ ποιχιλιιατῶν. 



783 

, , , 93 2 - , 
βίον τελευτησαντ᾽ ἕν εὐεστοῖ φίλη. 

885 εἶπον τάδ᾽, ὡς πράσσοιμ᾽ ἂν εὐθαρσὴς ἐγώ. 980 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ͂. 

ἈΝ Ν Πρ υξδ λρ χέν τ ν Ν ! τ , καὶ μὴν τοῦδ᾽ εἰπὲ μὴ παρὰ γνωμὴν ἐμοί. 

ΑΓΑΙΜΜΕΙΗΝΩΝ. 

γνώμην μὲν ἔσϑι μὴ διαφϑεροῦντ᾽ ἐμέ. 

ΚΩΥΤΑΙΠΝΗΣΤΡΑ͂. 

ηὔξω ϑεοῖς δείσας ἂν ὧδ᾽ ἔρδειν τάδε. 

885 ΤΙ ΡΥΪ εἰ πάντα δ᾽ ὡς πραδδοιμ᾽ ἄν, εὐθαρσὴς ἐγὼ. Ίίατα 
στατητηδύίϊσατη ΠὈπᾶ, οὐ Ηδθγπη. βυβίθ]ουτ πὶ 80] 6 η 60 πράσδσοιμιεν. 

ϑοα εἴην ἄν ποη ἴδοι! οταὶεἰαῦ, πδαπθ βοηΐθηζία ἀρία δϑῦ : υ»8ὶ 

οἸηηἶΐα ΠΪΗΪ βῖς βυσοράογθηί, θη ΤΠ] οβϑϑοῦ ἤάποῖα.. ΑἸῈ νουίαηΐ 

“δὶ ἴῃ ΟἸΠΠΙΡῈ5 6486 τηοάθϑίι8 6586 1 Φ, απ86 5θηἰθηϊἃ 6χ ἢ18 

γΟΥΌΙ5. Υἱχ 6110] ροίθδί. Μϑδιη θιηθη δύο πὶ ΘΟΠἤγτηδὺ ΥΘΒΡΟΠΒ11ΠῚ 

ΟἸγ δοπηπμοβίταθ, οὖ υ. 888 τόδ᾽ ἐξεῖπον τέλος. δεοτίθ : ἤαθο 640 

αἰαὶ 5ἷ6 τ [εοονῖηι βάθη ατΐπιο,, ατιαθ γυϑϑριοϊπηῦ δα θὲ αὰᾶθ βαρτα 

αἰχῖς ἐν σοικίλοις δὲ «. « ἐμοὶ μὲν οὐδαμῶς ἄνευ φόβου. ΟἿ. οὐἴαπα 

Εππαπη. 228 πράσόδουόαν ἡσυχαιτέραν. 

888 Ηδοο νοῦρα, 4886 ψα]ρὸ ἰηἰουτοραίϊνθ δοοὶρ᾽ ππίαν, ν8]46 

[ΟΥΒου πη Ὑἱτο5 ἀοοίοβ. ΝΙΒΙ] αὐιηθὺ οὐ Π 68 γθίουυΘ Ἰη ΓΘ ΡΥ οἰ 0165 

οὐ δοπ͵δοίαταβ. Βομποίαον. δείσας τιν᾽, τη 611π|8 ΒΑΙΊθοΓρ. δείσας ἀρ᾽ 

πἴογαθιο ὧδ᾽ ἔρδειν τάδε ΘΧΡΟΤΙΘΗΒ : }6} Ὀ68[65 }μΡεγοας ποι ἐπργθαϊ. 

Βοᾶ ἢδθα δὰ δὔπὶ ρουθπουο νἱἀθηίῦ απἱ 8110] [Δοὶϊῤ, ποη αὶ 

[ΆΘΘΥΘ νογοίιγ. Ἰύδαπο αβϑθηίίου ΒΙοτηῇθ! 10 ᾿πίθυτορί]ο Π18. ΒΙΡΉ ΠῚ 

ἀο]θηῖ. Οἱ ααἱᾷ νοϊαθτῖς, ποὴ νἱάθίαν ἱπ.ο 1  Χῖββθ ΗΘΥΠΊΘΠΉΙΙ8Β, 

866 Ῥϑύγθυύβϑ ΘΟ] δι 6 ὙθυθΟγα τὴ ἸΔΌΟΥΑΥΘ οὐ 516 Ρροίϊπ5 ἀἸσθη 8 

ἔαϊθ86. γαίιβ : δείσας ἂν ηὔξω ὧδ᾽ ἐρδειν τάδε. Ἰτηο Ορίϊπηθ. 86 

Βαθοῦ γϑυρουππὶ οτᾶο. Ηος οπὶπὶ ἡϊοῖϊς ΟἸγίαοπηοβίσα : ἤαθο γῈὸ25 

10 
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ΑΓΑΜΕΙΝΩΝ. 
͵ - 

εἴπερ τις, εἰδὼς γ᾽ εὖ τόδ᾽ ἐξεῖπον τέλος. 

Κ.ΑΥΤΑ͂ΙΠΝΗΣΤΡΑ͂. 

890 τί δ' ἂν δοκεῖ σοι Πρίαμος, εἰ τάδ᾽ ἤνυσεν; 985 

«ΓΑΜΕΙΝΩΝ. 
2 , ὟΝ ᾿ - - 

ἐν ποικίλοις ἂν κάρτα μοι βῆναι δοκεῖ. 

ΚΩΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ͂. 

͵ Ν ᾿] ’ ᾿] - , 

μὴ νυν τὸν ἀνϑρωπειον αἰδεσϑῆς ψογον. 

“ΓΑΜΕΙΝΩΝ. 

φήμῃ γε μέντοι δημόϑρους μέγα σϑένει. 

ΚΑΩΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑΖ. 

ὁ δ᾽ ἀφϑόνητος γ᾽ οὐκ ἐπίζηλος πέλει. 

“ΓΑΙΜΕΙΝΩΝ. 

895 οἶἴτοι γυναιχός ἐστιν ἱμείρειν μάχης. 940 

ἐαπίμηι αἰνεδὶ αἱ αἷς ἱηργαία ε[ϊ, τ οἰΐαηι τυουΐθϑοὸς [6 ἴία ἔαοίμγμπι 

6886, δὲ ἵπι ρογίοσμίο τυογβαίιις 65565. Οἵ, ν. 918--2ὸ, Οορίαθατη 46 

εὐξαιτό τις δείσας ἀν ὠδ᾽ ἔρδειν τάδε, Θοη]δοίατα ποῖ ἱπρτοθα- 

ὈΠῚ, ΟΡΙΠΟΥ, ΠΘ4Π6 ἰδπΊθη ὨΘΟΘΒΒΆΤΪΒ, 

890. 91 δονῇ ΕἸ. Οὐοτν, βίδῃ]. 892 αἰδεσϑεὶς ΕἾ. Οοττ. 

'π Ε' 
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ΚΩΑΥΤΑΠΗΝΗΣΊΡΑ. 

τοῖς ὁ᾽ ολβίοις γε χαὶ το νικᾶσϑαι πρέπει. 
]ἣΡ 

ΑΓΑΙΜΕΙΜΝΩΝ. 
ΕΣ ᾿ ᾿Ν , ἱγὸ δὴ , ἃ 
7) και σὺυ γεν ΤῊ» 5 ηϑίος τιεις ; 

ΚΑΩΥΤΑΙΜΝΗΣΊΤΡΑ. 

πιϑοῦ" κρατεῖς μέντοι παρείς γ᾽ ἑκὼν ἐμοί. 

“ΓΩΑΜΜΕΙΝΩΝ. 
᾿Ὶ ΡῚ - »" « Ε , 

ἀλλ᾽ εἰ δοκεῖ σοι ταῦϑ᾽, ὑπαί τις ἀρβύλας 

900 λύοι τάχος, πρόδουλον ἔμβασιν ποδός. 945 

καὶ τοῖσδέ (ἡ ἐμβαίνονθϑ᾽ ἁλουργέσιν ϑεῶν 
’ μ ΒΥ , , 

μὴ τις πτρόσωϑὲεν ὄμματος βάλοι φϑονος. 

πολλὴ γὰρ αἰδὼς γνωματοφϑορεῖν, ποσὶν 

897. 985. Μαὶθ ΕἸδηδίαβ 9 οὐ χαὶ σὺ, Ηρτγτη, ἦ οὐ καὶ σὺ, 

ΒΟΠηοΙ ον. μὴ χαὶ δὺ, 486 ΔΟΥΪΓΘΥ ΥΘΡΟσηδηἰ 8. Θββθηΐ, ΠῸῚ π|0]]6- 

ΒΟΘΠΓ5. οὐ Ἰᾶπι ἔδθγο νἱοῦὶ. Μρ]α5. ΒδπιΌ. 7 χάρτα. 5'ϑα π181}} τὰὰ- 

ἰἀπάπτη,, ἀμτημηοᾶο χαὶ ΓΘἔογαβ δα γίχην : πᾶτῃ καὶ τήνδε ΡΟΣ {τἃ- 

Ἰδούϊοποη οομϊππρὶ ΡΟ5886 ΠΟ ρμιΐο. γοτίο : Νμην ἔμ υἱοίογίαηι 

αοείϊηιας (ΘΟ ΧΙ ΒΟΪ Πη85) ἐν ας σοηί θη οηο ργίηιας [ΕΥγ ἢ τίεις Ἰάθυη [68 

οβὲ αποᾶ γέμεις Θὰπι ΘαΤΪ ΓΔΕΟΠΪΒ Φα8᾽ 5] Ποδίίομ 6, οἵ. σέβειν φίλον 

ν. 198. 981 γϑῖο υἱᾶθβ υϑύϑιη βϑαπθηίθῃ, αὶ βἷο Ἰθρῖταν [ἢ 

ΠΡ τῖ8 : σιϑοῦ" χράτος μέντοι πάρες γ᾽ ἑχῶὼν ἐμοί, τϑοῖθ ἃ πὶθ ἴϊ8 

οῃηθηἀδίιπη 6888, πί οὐ βθηΐθηζία τϑβίϊπουθίθν οὐ ρδυθου]δθ μέντοι 

δὲ γε 5ι18π| νἱπὶ ΟΡΕΠΘΥΘηΐ. 

901 ΕἸΟΥΘΗηΙ βουϊρύπσατη γοβιψαϊς Ηθγτα. Ὑαϊρο ὁχ Ηθδιίμὶ 

εἰ ΤΙΟΙ ΠΗ οοη]θοίατα σὺν ταῖσδέ μ᾽ Ἰοβ ΘὈ δία. 

908 ΤΠ ΡΥ] αἰδώς δωματοφϑορεὶν πόσιν. ϑομάϊείι δωματοφϑο- 

ρεῖν ποσὶν, 40 τϑαθρίο ϑίϊδι φιδείροντα οατῃ ΗΔ ΠΠΟ ἴῃ ὄτείβοντα 
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, » 3 ͵ τ’ ͵ 

φϑείροντα πλοῦτον ἀργυρωνήτους ϑ᾽ ὑφάς. 

9065 τούτων μὲν οὕτως" τὴν ξένην δὲ τπρευμενῶς 950 

τήνδ᾽ ἐσχόμιζε" τὸν κρατοῦντα μαλϑακῶς 

ϑεὸς πρόσωϑεν εὐμενῶς προσδέρχεται. 
ς Ν Ν ᾿] Α , - -" 

ἑχὼν γὰρ οὐδεὶς δουλίῳ χρῆται ζυγῷ. 

αὕτη δὲ πολλῶν χρημάτων ἐξαίρετον 

910 ἄνϑος, στρατοῦ δώρημ᾽, ἐμοὶ ξυνέσπετο. 955 

ἐπεὶ δ᾽ ἀκούειν σοῦ κατέστραμμαι τάδε, 

εἶμ᾽ ἐς δόμων μέλαϑρα πορφύρας πατῶν. 

ΚΑΥΤΑΠΗΝΗΣΤΡΑ͂. 

ἔστιν ϑάλασσα, τίς δέ νιν κατασβέσει; 

τρέφουσα πολλῆς πορφύρας ἰσάργυρον 
“ , 

915 κηκῖδα παγχαίνιστον, εἱμάτων βαφας. θ6ὺ 
“ Ὄν»..- , - Ν - δ 

οἶκος δ᾽ ὑπάρχει τῶνδε σὺν ϑεοῖς, ἀναξ, 
» , ) νῚ εὐὐδξι, ω 
ἔχων" πένεσϑαι δ᾽ οὐκ ἐπίσταται δομος. 

τα ΠΘΟΘ888 Θϑί. Τϊπᾶ. εἱματοφϑορεῖν. Αὐβὰβ βὰπὶ γγωμίατο- 

φϑορεῖν ΒΟΙΡΘΥΟ, αὰ0 βθηΐθης8 οἱ ν. 887 ἀποαπί. Ἐργίαβδθ γνῶμ' 

ἀποφϑείρειν, οἵ. 1297, ΟἸο. 266, οὐ ΠΠΡΥΆΓΙΟΓα πὶ ὙΠ πὶ δι ΡΥ ν, 805, 

906. Επιρογίαβ οοηΐ. τοὐμὸν μὸν οὕτως, ἴογίδββθ υϑοίθ. 

909 Τυτὶ αὐτὴ. Οουτγ, Αὐυταΐαβ, 

914 ΠΡ εἰς ἄργυρον. Ἐπηθηᾶ. ϑΑΙ πηαβίτιδ. 

910. 17 ΤΥ] οἶκος δ᾽ ὑπάρχει τῶνδε. .. ἔχειν, 486 {ΓαδιΓἃ 

ΑὉ Ηδτδηπο Αἰ }ἰβαῖιθ ἀοίοπαππίαγ, Ιοῖταγ ααϊᾶάθπι στδθοθ οἶκος 

ὑπάρχει τάδε παρέχειν, οἱ Βος ἴρβιτη τῷνδε ἔχειν ἄϊοϊ ροββθῦ Ῥγὸ 

ὥστε ἡμᾶς τῶνδε ἔχειν, 568 60 5θηδι, απὶ ἷο τσϑαυϊγίταν, ἀἰοὶ πθ- 

ααῖϊς : πηι ἐστί, πάρεστι οἱ 51 ΠΆ}}1ἃ οπὶ ᾿πβηϊεῖνο ἀ9 118 ἀβιιυρϑηΐαν 

48 δρίδ βιπί δὰ δ᾽ἱαυϊα ἐβοίθπάιμη, εἴως μοὶ ἀμύνεσϑαι πάρ᾽ 

οϊότοί, οπι, Οἁ. 22, 106. [Ιπ Ῥοϊβοηὶ σοηϊθοίαγα οἴκοις δ᾽ ὑπάρ- 
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- Ν « , ΕΝ γ»} 

πολλῶν πατησμὸν δ᾽ εἱματων ἂν ηὐξαμὴν 

ϑεοῖσι, προὐνεχϑέντος ἐν χρηστηρίοις 
- - , -»Ὕ , 

920 ψυχῆς χομιστρὰ τῆσδε μηχανωμένῃ. 965 
ς» Ν γ ὡς ΣΤ) τ: ͵ 
δίζης γὰρ οὔσης φυλλὰς ἵκετ᾽ ἐς δόμους, 

σκιὰν ὑπερτείνασα σειρίου κυνός. 
καὶ σοῦ μολόντος δωματῖτιν ἑστίαν, 

ϑάλπος μὲν ἐν χειμῶνι σημαίνεες μολον" 

925 ὅταν δὲ τεύχῃ Ζεὺς ἀπ᾽ ὄμφακος πικρᾶς 910 

οἶνον, τότ᾽ ἤδη ψῦχος ἐν δόμοις πέλει, 

ἀνδρὸς τελείου δῶμ᾽ ἐπιστρωφωμένου. 

Ζεῦ Ζεῦ τέλειε, τὰς ἐμὰς εὐχὰς τέλει" 

μέλοι δέ τοι σοὶ τῶνπερ ἂν μέλλῃς τελεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

930 τίπτε μοι τόδ᾽ ἐμπέδως 976 στρ. α΄. 
»"Ὺ᾽ , 

δεῖμα προστατηριον 

χει... ἔχειν ΜΒ οδύ αιοα τοργΘμθηἀδίαγ ; 564 ΟΥ̓Δ ΟὨΪ5. ΘΟΠοΐπ- 

πἰΐα5 βιιδοὺ οἶκος δ᾽ ὑπάρχει «.. ἔχων, αὖ βιιρτὰ ἐότιν ϑάλασσα.... 

τρέφουσα. 

918--ὺ ΤΑΡΙῚ δειμάτων. ὗΟοΥν. Απταίαβ, Δόμοιδι , οἴπὶ 

χρηστηρίοις Ἰυπροπάμππι, νοθαθα]α πὴ Ἰἰδηραϊάπηη ἴῃ Ἰοοο 1Π]πδέτὶ 

Ῥοβίθαμη,, τηίαν! ἴῃ υϑδεοῖόι , 0011, 8806. ῬΙῸ μηχανωμένης ΕὟἾΔῊΖ 

οὐ Ηθῖπι. μιηηχανωμένῃ. ΑΠΙ μηχανωμένη : 804 οοηΐ, Ηοτοά. Υ,62 

(τὴν Πυϑίην) προφέρειν ὅφι τὰς ᾿Αϑῆνας ἐλευϑεροῦν. 

924 Τὐρυὶ μολών. Οὐουγ. οββίμβ, 925 τἄπ᾿ ΕἸ. Ὅοει. 

Απναίαβ, Ιάθπι 920 τοϑ' ἡδὺ ψῦχος, 5ἰπ6 πϑοθϑββιἑαίθ, 927 ἐπι- 

δτρεφωμένου ΕἸ. 929 μέλῃ (βαργα 801. ο.) δέ ὅοι ΕἾ. Οὐοτν. 

ἴῃ Ε,, 

981 δεῖγμα ΕἸ. Οὐοτν. ἴῃ Ἐ'. 984 ἀποπτύσας (ἀποπτύσαι 

ἘΝ) δίκαν ἘΠ. ἀποπτύσαν δίκαν 8.8]. ἀποπτίσαι δόχαν ΚΚαιβί. 
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καρδίας τερασχκόπου ποτᾶται, 

μαντιπολεῖ δ᾽ ἀχέλευστος ἀμισϑος ἀοιδὰ, 
͵ 

οὐδ᾽ ἀποπτύσαν δόκας φβ0 
2 

935 δυσχρίτων ὀνειράτων 
! ͵ ͵ 

ϑάρσος εὐπειϑὲς ἵζει φρενὸς φίλον ϑρονον; 
, , Ἄ, , ͵ ͵ τ 

χρονος δ᾽ ἐπεὶ πρυμνησίων ξυνεμβολοις 
, 2 ! ,, Ἄδαν 4, τῷ δὴ 

ψαμμίας ἀκατὰ παρήβησεν, εὐϑ᾽ ὑπ ]λιον 985 

Ῥοβίγθπηαθβ νϑυθουύπμη [ἰἰθγλθ ἰγα]θοίδο,, τί νἱδοίασ, Οοηΐ, 8396 

ὀνειρόφαντοι δόχαι. 

980. 1 ΡΥ] εὐπιϑὲς ἕξει. Ηος 868]. οογτοχὶθ, {Ππ4 ἘΟΒΒΌΔΟΝ 
εὐ ὙΥ οβῖρμαὶ. ψυϊρο ἴπ ἀηιβιορῃα, ν. 946, οὔτι ματάζει ΒΟΣΙθ6- 

Ῥαίαν, ααὰαπὶ ΠΥ ΠαΡοδηΐ οὗτοι ματάζει απο ΟΡ᾿ΪπΊΟ8 ΠΙΙΠΊΘΓΟΒ 

ΡγδθΌοῖ. 

937. 88 ὅϊο ΕἾ. Ψψϑῦθα, νὺῖθ ἃ νἱγ]8 ἀοοίβ ἰγδοίαία, [ουίαββ 

σΟΥΓΙρίογα βαπῦ {π8πὶ απ ΡΥΟΡΔΌΙΙΟΥ γϑϑεϊαὶ ροββὶηΐ ; 8604 56ῃ- 

τοητα ἴῃ ἘΠ ΘΥΒιΠὶ 58 018 ΡΙδπᾶ οδί. Ηρα ϑηΐμ αϊοιηΐ 8668 : 4 Ε11ΠῚ 

ΘΧοσοίθιβ ΤΥΟΪΑ πὶ ΡΥΟβοἰβοθύθίαν, ΠΟὈΪ8. Ἰᾶπὶ ἀοβογαθγαῦ δθίαβ ( ΠΆΤὴ 

816 1 ΘΥ̓ΡΥΘΙΟΥ χρόνος παρήβησε, αα86. νουθᾶ ΔΙῸ. νἱᾶθο δὺ οαϊ- 

ΤΟΥ ιι5 δοοορία 6580) : ν]άθπιιβ γθάθιηΐθιῃ : 864. τηᾶρπδθ πὶ οἱ 

ἰηβροδίαθ ἰδϑυϊ 86 51 ηἰβίγα ργδθβαρῖα οἰποϊαηΐ, «(08Πὶ γ6 ΓΟ, 8] ὙΘΥΒῚΙΒ 

ΒΓΟΡΪΟΙ δὰ ΠΌΠΊΘΓΟΒ. ΔΗ ΙΒ ΓῸΡ ΒΙΘοΥ απ, ααἱ ᾿ηΐορνὶ νἱἀθηΐαν., τϑαὶ- 

σομάϊ βαηῦ, ο᾽θοία γοθθ ἀχάσγα βου ΥΘ ΡΟΒΒΪΒ : 

χρόνος δ᾽ ἐμοὶ πρυμνησίων ξυνεμ βολαὶς 

ψαμμίαιόσιν παρήβησεν, εὖὐϑ' ὑπ᾿ Ἴλιον 

πρυμνησίων ξυνεμβολαὶς (δἷς ΟἾν. α΄. Βοπηοίάον, σὺν ἐμ βολαὶς Ηθτπι.) 
δὰ ἔαία]θ ἢἸπα ἐθπριιβ γϑβρίοῖς, αὰ0 πᾶγθ8 αὐδθοοσαμη δὲ ΑὉ]ϊά ΘΠ) 

ααὰπη σοΟηΥΘηϊββθηῦ ἴῃ ΔΙΌΠΟΒΟ [ἰοῦ βίαυϑης τοὶ ραίδθ.  δενὶ 

(ΘΙ ΡΟ Δ Π18 ΘΧοπρὶα ἀαοὶξ Κυΐρον, ατδαπιμ. αν. 1, 48, 2, 9. ϑοᾶ 

ΠΆΘΥΘΟ 'ἰπ ἄδ]οπᾶα γοοθ ἀχάτα (ρΡῖο ἃ ΤΎΥ ἢ. σοῃ͵θοὶξ ἀχτᾶς)» 
Ὠἰδὶ ἔογίθ οὐδ) βίϑίιϊβ οχ ἀχταίαις, ἱπιθγργοίδιϊοηἶβ οασ8α. δᾶ 

ψαμμίαιόσιν 8ἀβοτὶρίο. 
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Ἅ; ͵ Ι 
ὦρτο ναυβατὰας στρατος. 

940 πεύϑομαι δ᾽ ἀπ᾿ ὀμμάτων ἄντ.α. 

γόστον, αὐτόμαρτυς ὧν. 
Ν ! ω) ς » 

τον δ᾽ ἄνευ λύρας ὁμως ὑμνῳδεῖ 990 

ϑρῆνον Ἐρινύος αὐτοδίδακτος ἔσωθεν 

ϑυμὸς, οὐ τὸ πᾶν ἔχων 

940 ἐλπίδος φίλον ϑράσος. 
! ᾿ " Ν 2 , 

σπλαγχνα δ᾽ οὔτοι ματᾳζει πρὸς ἐνδίκοις φρε-- 

σὶν 995 
, , , , 

τελεσφόροις δίναις κυκλούμενον κέαρ. 

εὔχομαι δ᾽ ἐξ ἐμᾶς ἐλπίδος ψύϑη πεσεῖν 

ἐς τὸ μὴ τελεσφόρον. 1000 

" - 

950 μάλα γὰρ -- - -- το τᾶς ἀκορέτου 

ὑγιείας τέρμα" νύσος γὰρ ἀεὶ 

942. 48 Τὴρτὶ ὅπως οἱ Ἐριννυς. ΠΙαα ϑίδη]., ΠΟ ἩΟγπῚ. Θοτν. 

940 πρὸς ἐνδίχοις φρεόὶν ῬΘπ6 ἱπίθγργοίαθαν. Ἠθυτη. αὐ υογαοῖα 

ργαθοογάϊα Αγρίθ οοηΐουίαν Ρίοτη. 881 χραδία δὲ φοβῳ φρένα 

λαχτίζει. ἢ 

948 Τνν! ψύδη. Οουν. Ἡ. ὅτθρῃ. ἐξ ἐμᾶς ἐλπίδος τιοπ οϑί 

5605 χιαηὶ ξεν οαϑρθοοίο, 568 πίπτειν ἔχ. τινος εἴς τι αἰούμτη οϑί 

ῬΘΥ {Υϑη 5] ΑΕ] ΟΠ 61] ΡΘΥΒΡΊ 8 Τη. 

960--δά μάλα γάρ τοι τὰς πολλᾶς ὑγιείας ἀκόρεστον τέριια 

ΕἸ. μάλα γέ τοι τὸ πολέος γ᾽ ὑγιΐας Ἡρττη. ἀχάριστον τέρμα Δὰν 

Νοπ μοι] ἀἰχουΐβ απ] 5ἷν ἀχόρεστον τέρμα. ΜΙδΙ πος αἀ]θοιίνυπι 

τὰ ὑγιείας ῬοΥΠΪΠογο νἱἀοίαν (οὐ 717 ἀχόρεστον οἰζύν, 1488 τύχας 

ἀχορέστου), οὗ τοι τᾶς πολλᾶς οΥἴιπη 6888 6 βοπηϊηδίο τὸ τᾶς. 
Τίδλαιθ, {γα η8ροβὴ 15. νΟΥθὶδ., ἀχορέτου ΒΟΥΪΡ5Ὶ οὖ {γπππὶ 80}] Δ ὈΆ.ΠΠῚ 
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, « ! 3 , 
γείτων ομοτοιχος ἐρείδει" 

͵ - 

καὶ πότμος εὐθυπορῶν --Ἀ ὁ . -- “ὁ -- ΑἈτοὔῦ 

ἀνδρὸς ἔπαισεν ἄφαντον ἕρμα. 
966 καὶ τὸ μὲν πρὸ χρημάτων 

! γ Ν 
χτησίων ὄκνος βαλὼν 

2 

σφενδόνας ἀπ᾽ εὐμέτρου, τοι 
οὐκ ἔδυ πρόπας δόμος 

πημονᾶς γέμων ἄγαν, 

900 οὐδ᾽ ἐπόντισε σχάφος. 

τ 

Ιδσιηδτη ᾿παΐοανὶ. ΒΌΡΡΙΘ ἀϑλίιον ν6] [816 αυἱᾶ. Μοχ ἀεὶ δαάϊξιπι 

οβϑύ 6 ΒΙομῃηῆρὶα!! σοηθούιχα, οἰΐαπὶ Ἡ ουτδηπηο ργοθαία. Η. 1... ΑἸ γθπ5 

γοόδος ὄτυγερα. Ιῃ βθαιθη 8 ΠΟΠΠᾺ]]8 6 Χο 1886. ἈΠ ΒΟ Ρ μα ἀ6- 

τἸηοηϑίγαϊ : πΠᾶπὶ Ηρ Πηὶ γαϊϊο Δη ἸΒ ΓΟ ἢΔ ΠῚ δι ραΐδη 185. νϑ]ᾶθ 

ἱπηργ  θ401118. οϑύ, ΟἸ᾽πὶ Ιδοῦπμαθ βίβπα ροβὲ ἐσαιόεν Ῥοπορδπηΐαγ, 

ΚΙαυβθη Ροϑὲ ἐρείδει γΘΥβατη Θχοὶ 886. βίαίπθθαΐ,, πὸ8 ΕΏΡΘΓΙΠΙ 

ΒΘΟΙ ΓΙ Β.ΠΊ118. 

958--Θ0 Ἦμπηο ᾿ἰοοιπὶ ΗΘΥΏΔΠΠ15 ΑἸ] πὸ ρτῸ ἱπίθστο πᾶθ6- 

θαηΐ, ἀπῖθιιβ ΠῸῚ ββθηΐου. Ῥυϊπηαη ὄχνος ϑαϑριοομθτη τηογϑέ, 

486 ΥΟΧ αποτηοο σοΙηπιοᾶθ ΘΧΡΙΪΟΔΥΙ ροΟββὶῦ ΠΟῚ νἱᾶθο : ΠΕΥΘΠῚ 

ΘΗΪΠῚ ΒΟΟΡῚ]15. 1188 }1 ΤΠ ΓΟ ΠῚ Ρᾶγΐθ Ῥγοϊθοία 800] ναγΘ., πῸῚ οπη- 

οἰδη δ απι, ΠΘαῸΘ {ἰπιϊ ἀογα πὶ, 56 Ρῥυπαθηθμι οϑύ. Ηρα, ἄχϑος, 

ΟΡ 2. ὄγκον» ἸΏΝ 18. ΠΠΊΘΥ8, ἸΚαγβίθῃ γέρος , Ἰοηρῖι8. 8 ΠΡ Υῖ8 

ΥΘΟΘάΘη8, ΠΘαΙ6 5θηΐθης8 88118 αρία : πᾶ ῬΥ8. ΟΡτΠῚ ῬΥΟΪΙΟἸΓΌΥ, 

ΠΟῚ ΟΠΊΠΪ8 ΟΟρΐα, τὸ μιὲν χρημάτων; οαϊ γαγϊαία Οὐδ ἢἶβ [ὙΠ], 

ΟΡΡΟΙΪ αν πσρόπας δόμος. Ταπι πρὸ, δᾶ ϑαλὼν τοίογοπᾶππι, 60 
Ἰοθο Ροβίξαπι δϑὲ, ὑθὶ ἃ βϑηθίϊνο χρημάτων Υἱχ ἄγ }}} ροίοϑὲ ; 

κτηδίων Ροϑβί χρημάτων ΒΙΡΟΥυδοπα πὶ νἱἀθίαγ, πημονὰς γέμων ἄγαν 

Βα θα ρβυτάση. Ὑ, 9565 Ερ 8. 516 50. ΘΠ απ πὶ 6586. Βαβρ αν 

χαὶ πρὸ μὲν τι χρημάτων 

γοΥβαβ. 956 εὐ 959 πϑβοῖὶο 8) {γβηβροϑίεϊβ νου 8, 86 θιῃθηδγὶ 

Ροϑϑίηϊ : 

πημονᾶς ἄχος, βαλὼν οἱ 

χτησίων γέμων ἄγαν. 



-., Ὧν ΨΥΥ πολλά τοι δόσις ἐκ Διὸς ἀμφιλαφῆς τε κα 

ἀλόκων ἐπετειᾶνθ υ Ἰι1010 
- ͵ ͵ 

νῆστιν ὠλεσεν νῦύσον. 

τὸ δ᾽ ἐπὶ γᾶν ἅπαξ πεσὸν ϑανάσιμον 
! ΓΞ Ὶ Ν , τ , 2. 

-προπάροιϑ᾽ ανδρὸς μέλαν αἱμα τίς ἂν 1020 

90ῷῦυ πάλιν ἀγκαλέσαιτ᾽ ἐπαείδων; 
Ἄ- Ν 2 -» - , ᾿] ! 

εὐτὲ τὸν ὀρϑοδαῆ τῶν φϑιμένων αναγειν 

Ζεὺς ἀπέπαυσεν ἐπ᾽ εὐλαβείᾳ. 
εἰ δὲ μὴ τεταγμένα 102 

μοῖρα μοῖραν ἐχ ϑεῶν 
“Ἔ , 

970 εἶργε μὴ πλέον φέρειν, 

προφϑάσασα καρδία 

γλῶσσαν ἂν παρεξέχει. 

πημονῆς ἄχῃ ΒΆΡ68 ΒαΡρ]. ν. 451. ἴπ Ιοθο Βυιΐο ποβίγο βἰπ}]]]1πηο, 

πθῆτιθ τὰ χτήσια ῬΥῸ αἱ κτήσεις Δ0 ΑΘΒΟΒΥ] ΒΘΙΙΏΟΠΒ ΒΌΠΟΥΤΘΙΘ 

Ραΐο. 

961 πολλά τ᾽ ἂν ἤδτῃ. χαὲ ΕἸ. Οοιτ. ἴῃ Ἐ. 
968 Τιἰυτὶ πεσόνϑ' ἀπαξ. Πδιτα. σεδὸν ἁπαξ. ϑεᾷ γϑοίθ 

ῬοΥβομαση ψΘΥθα ΕΥ̓ΔΉΒΡΟΒΙΪ8558, 3. ἸΠα]οἷο οβῦ, αἀπ86 [6 γὰ 6Χχ Ρυϊ- 

ΒΕ1Πο γϑυθουιτα ογαΐηο γοοὶ σεῦόν δά μδοβϑὶῖί, Ὑ ϑυβιιβ ΠΟῚ ἀΟΟΠΠη18- 

Οα8 6586 νἱάθίῃγ, 864 ἰγτοομδῖίοαβ, ὃ ἀπδῦιβ {ΡΟ 118. οοΙηρο- 

Β'ππιβ, αὖ ν. 966, ααἱ ἢππο πιθηβιγα οχϑθαῖϑί, ἀπδθι5 ἰγἹρΡ 0 α115 Θ0Π- 

βίαι ἀδούν]1ο18. 

904 πρόπαρ ΕἸ. προπάροιϑ' ἘΝ. 

906 Ιἰρτὶ οὐδὲ. Ηατί, οὐ γε. βομοθιη. εἴ γε. 9617 ἐεὺς 

αὐτ᾽ ἔπαυσ᾽ ἐπ᾿ εὐλαβείᾳ ἘῚ. ἐεὺς αὖτ᾽ ἐπαυσ᾽ ἐπ’ ἀβλαβείᾳ γε 

ΒΕ, Ζεὺς ἀνέπαυσεν ΚΙαῦδοι. ἀπέπαυσεν Ηατί. Ζεὺς δὲ τὸν ὁ. τ. 

φῦ. ἀνάγειν ἐπαυόσεν, τοῖα αὶ θ᾽ θοῦβ, Ηθπι. ΜΙΒῚ ἴῃ εὐλαβείᾳ 

Ρατιϊοϊρίαπι ἰδίοτθ νἱἀθίαν. Εογίδββο Ζεὺς ἀπέπαυσε βέλει δαμέντα 

γ 6], πο ργορὶτ8 δα ΠΌΤΟΥ απ βου ρίατδπι δοσοαογεί, συρὶ β λα βέντα. 

912 Τιἰοτὶ ἀν τάδ᾽ ἐξέχει. ϑομάϊχιαβ, αἀπθπὶ ΗθΥτπὶ. 8]11ατι6 

Βεοι βππΐ, σοοφϑαύαόα χαρδίαν γλῶσόα πάντ᾽ ἂν ἐξέχει, 6ου- 

11 

ἄντ. 3- 



- « Ν , , 

γῦν δ᾽ ὑπὸ σχότῳ βρέμει 1080 

ϑυμαλγής τε καὶ οὐδὲν ἐπελπομένα ποτὲ καί-- 

ρίον ἐχτολυπεύσειν 
, 

975 ζωπυρουμένας φρενὸς. 

ΚΩΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ͂. 

εἴσω χομίζου καὶ σὺ, Κασάνδραν λέγω, 1085 
2) , , 

ἐπεί σ᾽ ἔϑηχε Ζεὺς ἀμηνίτως δόμοις 
Ν "Ἢ Ἂς ᾿ » Ν 

κοινωνὸν εἶναι χερνίβων, ττολλῶν μετὰ 

δούλων σταϑεῖσαν χτησίου βωμοῦ πέλας. 
͵ -᾿ ε 

980 ἐἔκβαιν᾽ ὠτήνης τῆσδε, μηδ᾽ ὑπερφρόνει. 
Η “ , " 2 ! ᾿ καὶ παῖδα γὰρ τοι φασὶν ““λκμηνῆς ποτὲ τοῦ 

πραϑέντα τλῆναι δουλίας μάζης βίᾳ. 

Ἰθοίαγα βρβοῖίοβἃ, 8684 ἃ ὑϑῖοὸ δρθισγαηίθ  πᾶιῃ πὶο πθαὰθ ᾿ϊηραδ. 

ΟΟΥ͂, ΠΟ406 ΘΟΥ ᾿ἰπριδ ΡΥΔΘΟΌΓΥΙ, 564 ΠΟΥ, 1. 6. ργαθβαφα πιαϊὲ πιθῊ5, 

ἴῃ 60 οϑὲ αἱ ἔαία ἀηίθοαρίαί. Ετίατη ἀπᾶθ βϑθασπηΐαῦ, θρέμει ϑυ- 

μαλγῆς » ποιηϊηδίίν απ χαρδία οομπβγπιδηί. Μίθαπὶ θιμθηῃ δι! Ομ θτα 

ἀθέεπάδης βορῃ. ἔγ. 097 ὙΥ. πολλὴν γλῶσσαν ἐχχέας μάτην εὐ Ηοῃι. 

Οἄ. 28, 16 ταῦτα παρὲξ ἐρέουσα. Ἰωοοὶ οοττιρίῖο, οτία δὲ 6 ΠῸῚ 

ἰπι6]]θοΐο σαγίοτθ γοοὶβ γλῶσσα 5 σπἰϊβοαία. ΒϑιαΒογβογὶ σομἸθοίαγα 

ἄν τάχ᾽ ἐξέχει οοπβίαπιϊ Οταθοογυμα. πϑὰΐ τϑραρηδί, 4] ΒΘΠΊΡΘΓ 

ἀϊοαπὺ τάχ᾽ ἄν. 8:16 οἵ 811} βουϊρίοσθβ βϑθρίββίμηθ, δἵ Αθϑοθυ 8 

'Ρ86 86Ρ[188. 

977 Αὐγδίπ8 ἀμηνίτοις. ϑ'οἃ δόμοις Θρ᾿[ΠπΘο ποῖ Θρϑί. Ηοο 
οπΐμη αἰοῖϊς ΟἸγίδθιηποβίγα : ἱπίσα, ἀπ ἀοπιὰβ οἱ ἀοιηθβι ΘΟΓΆΓΩ 

ΒΔΟΓΟΓΆΤΙ ΘΟΉΒΟΙΒ 518. ἀμιηνίτως ΘὰΠπῚ χοιγωνγὸν εἶναι απρθηάαπι 
6856 γἱ αἰ Ηθιμη. 

982 16 ΕἸ. (καὶ ἐυγῶν ϑίγειν βίᾳ Ἐ᾿, . 6. ὙτΙοΙπΐα8). δου- 
λίας μάζης βίον ΒΙοιηῆ., ϑίαν ῬΒΐογβοῃ. Νϑαΐγαπι ἔδυγϊ ΡΟ586 

γἱἀρίαγ, μάζης τυχεῖν Ὀϊηά. Ἐογίαββ τλῆναι δουλίας μά ϑη βίᾳ. 

μάϑη ΠῸΠ πλα]ία πὶ αἰδίαί ἃ πάϑη, 564 πιΐητι8 Ἀβρθῦθ ἀἰοίατη εϑὲ οἵ 
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εἰ δ᾽ οὖν ἀνάγκη τῆσδ᾽ ἐπιρρέποι τύχης, 

αρχαιοπλούτων δεσποτῶν πολλὴ χάρις. 
985 οὲ δ᾽ οὔποτ᾽ ἐλπίσαντες ἤμησαν καλῶς, 

μοί τε δούλοις πάντα καὶ παρὰ στάϑμην. τυῖ5 
ἔχεις παρ᾽ ἡμῶν οἵἷάπερ νομίζεται. 

ΧΟΡΟΣ. 

σοί τοι λέγουσα παύεται σαφῆ λόγον. 
υ - ! 

ἐγτὸς δ᾽ ἁλοῦσα μορσίμων ἀγρευμαάτων 

9900 πείϑοι᾽ ἂν, εἶ πείϑοι᾽" ἀπειϑοίης δ᾽ ἔσως. 

ΚΩΥΤΑΙΠΝΗΣΤΡΑ͂. 

᾿ ἀλλ᾽ εἴπερ ἐστὶ μὴ χελιδόνος δίκην 1055 
τ κ , , 

ἀγνῶτα φωνὴν βάρβαρον χεχτημένη, 
, ἐπὶ “.} , Π 

ἔσω φρενῶν λέγουσα πείϑω νιν λογῳ. 

πη Θατῃ σοηνθηΐ, 4] βου ν᾽ {15 485] ὙΠ ΔΙ ΠΟ ΠΕ15. πη θα τα Γ.,) χαινέζε, 

ζυγόν. 

0985 [1101] οἵδ᾽. ΟΟὐοτΥ. βίδη]:. 986 παραστάϑιμων ΕἸ. Οὐοντ. 

ΠΥ ΤΊ ΩΝ 9857 Αατι ἕξεις. ΤΒΙΘΥΒΟΠΪΟ σϑίβαβ δχοίῖββθ νἹἱἀθίαγ. 

Ηδγτη. ροβέ ἔχεις υἱγρι!α ᾿πίθγριηχὶῖς, Κ'ϑα να]σαία ΒΘ Π6 586. Πα οί. 

988 ΝΙΠ1] τηπίαπάπτη. Ηδοο ἰἰαᾳ αϊοία βαηΐ, ααΐα (ὐαββαπᾶγα 

ἨΪ81] γΓοβροπᾶθί, οὐδ ΟἹ. ἐδθυηη  βίγα ἸΟα 6 ΠῚ ἤποτη ἴθοῖς (σαύεται), 

4851 Υγορίπαθ οὐδίϊο 84 Δ]18 ΠῚ ρουεπθαΐ (σοί τοι). 989 ΤῊΡυὶ 

ἐντὸς δ᾽ ἀν οὖσα. ἙἘπιοπᾶ. Ο, α. Ηδαρι. Ηθργηι. ἐχτὸς δ᾽ ἂν 

οὖσα. 

995. Ἐ]ορσδηίου Ηδγίαηριβ ἔσω φρενῶν δέουσι πείϑεται λόγοις, 

8111} 4114. ϑιοᾶ ναυϊσαίατη Ὀθπο Β'οῃποίάον.. ᾿πέογργθίδίαν : Β᾽Ι απ] 4 πὶ 

ΒΎΔΘΟΘ 80], τι 115. Θ8ΠῚ Δ]] ΟΠ] ΠΑ σψουθὶβ απ8 6 ΠῸΠ 80] πὶ ΔΕ Ότι5 

564 πηδηίθ ρϑγοϊρίαί, οοηῆᾷο πη πος οἱ βϑυβι βασι τη 6556. ΟΠΟΓΟ 

γΓοβροπᾶοί, ατΐ ἀΐχογαῖ ἀπειϑ οἰη δ᾽ ἴσως. 



ΧΟΡΟΣ. 

ἕπου. τὰ λῷστα τῶν παρεστώτων λέγει. 

995 πιϑοῦ λιποῦσα τονδ᾽ ἁμαξήρη ϑρόνον. 

ΚΑΥΤΑΠΗΝΗΣΤΡΑ͂. 

» , Π ἘΣ " Ν ͵ 

οὐτοι ϑυραίαν τηνδ᾽ ἐμοὶ σχολὴν παρα 1085 

τρίβειν" τὰ μὲν γὰρ ἑστίας μεσομφάλου 
ἕστηκεν ἤδη μῆλα πρὸς σφαγὰς πάρος, 
ὡς οὔποτ᾽ ἐλπίσασι τήνδ᾽ ἕξειν χάριν. 

1000 σὺ δ᾽ εἴ τι δράσεις τῶνδε, μὴ σχολὴν τίϑει. 

εἰ δ᾽ ἀξυνήμων οὖσα μὴ δέχει λόγον, “Ὡς 
Ν ᾽ 5 Α - ,͵ , Π 

σὺ δ᾽ ἀντὶ φωνῆς φραζε καρβανῳ χερί. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἑρμηνέως ἔοικεν ἢ ξένη τοροῦ 

δεῖσθαι" τρόπος δὲ ϑηρὸς ὡς νεαιρέτου. 

990 Τιοοιπὶ Θιηθηἄαββο ταϊῃϊ νἱ θοῦ ἀπ ἰἰξίοτα δααϊία, 1 Υὶ 

ὄχολὴ. Ἠρτπι. αἰϊΐατιθ, οχ Μαβρυαν οοηϊθοίιγα, οὔτοι ϑυραίαν 

τῆδ᾽ ἐμοὶ ὄχολὴ πάρα τρίβειν, ἄυγο δὲ διαθίριιο ἀϊοίατα, ϑ'ππὶ αὶ 

ναυ]σαίαπι ἀοίθηαδπί, δα τρίβϑειν ϑυραίαν τῆνδε ΕΠ ΤΥ ΠΣ 1 7:}] τριβὴν, 

4118. 6]Π1ρ5818. ταϊῃὶ νἱάθίαν ἴῃ 118. ἰα παι δα] Θοεἶν 5. Ἰοοιπὶ ὨΔΌΘΥΘ 

ἀαογαπι ποίΐο ΘΠ ποίϊοῃθ 5 ΡΒ Δ ΏΕνῚ ΟΥ 881 ΔΙ] ααίθμβ ΘΟμΪ ποία 

οϑῦ, πὖ χαιρίαν παίειν» εὐϑεῖαν χρένειν» εὐϑεῖαν ἕρπειν. ΡΙαρυΪα8 

ΟΟΥΤΙσδη5. νἱᾶθο δπιθηδίϊομθπι ὁ χολὴν πὶ ἃ ὙΥ̓ΊΘΒΘΙΘΓῸ ργοροβίξαπη, 

850 80 οαϊζουῖθιι8 πορ]θοίδιη 6886. 

998 Τιρυϊ συρός. Βθοθρὶ πϑοθββαυῖδιη ΜΈΒΡΥΑΝΙΪ ϑπηθηἀδίϊο- 

ΠΘΙΩ πάρος, οατὰ ἑστίας μιεό. οΟὨ) ρθη απιὶ, ηποᾶ βΒουὶ ροίθϑί, 

ααππὶ οὐ ἤδθο οὐ {ΠΠπὼ ἴῃ θχίγθπιο νϑίϑιι ροβὶΐα βἰηΐ, 



8ῦ 

ΚΑΥΤΑΙΠΗ͂ΝΗΣΤΡ.. 

ΕΒ - -» 
1006 ἢ μαίνεταί γε καὶ χακῶν κλύει φρενῶν, 

ἥτις λιποῦσα μὲν πόλιν νεξαίρετον 1068 

ἥκει, χαλινὸν δ᾽ οὐκ ἐπίσταται φέρειν, 
πρὶν αἱματηρὸν ἐξαφρίζεσϑαι μένος. 

3 ν , ς} γ2}5 , 
οὐ μὴν πλέω δίψασ᾽ ατιμασϑησομαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

»] Υ 5 Ν ͵ 

1010 ἐγὼ δ᾽, ἐποικτείρω γὰρ, οὐ ϑυμώσομαι. 

1’, ὦ τάλαινα, τόνδ᾽ ἐρημωσασ᾽ ὄχον, τοτὸ 
εἴκουσ᾽ ἀνάγκῃ τῇδε καίνισον ζυγόν. 

ΣΑΝΩ͂ΡΑ͂. 

οτοτοτοῖ πόποι δᾶ. ότρ. α΄. 

᾿Ἄπόλλων ᾿πόλλων. 

ΧΟΡΟΣ. 

1016 τί ταῦτ᾽ ἀνωτότυξας ἀμφὶ “οξίου; 

οὐ γὰρ τοιοῦτος ὥστε ϑρηνητοῦ τυχεῖν. 1075 

ΚΑΣΑ.ΑΝΩ͂ΡΑ. 

οτοτοτοῖ πόποι δᾶ. ἀνε. α΄. 

᾿ἥπολλων ᾿Απόλλων. 

1006 ἡ ΕἸ. ἡ Ε΄. μαίνεταί τὸ Ἤδτηι. οτδαβ 1008--1104 
οχϑίαπί ἰπ οοαϊοο Μααϊοθο. 

1012 ΤΟῊΡΥῚ ἑχοῦσ᾽ ἀνάγνη. ΕἘπιθμᾶ. Βοθοτίθ 5. 

1018. 14 ΞτΞ 1017. 1018 ὀτοτοτοτοὶ ποποὶ δᾶ. ὠὡπολλον 

ὠπολλον Μ. Ἡδεπδηηιι ΠῚ βθοιι15. 51Π|. 
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ΧΟΡΟΣ. 

ἡ δ᾽ αὖτε δυσφημοῦσα τὸν ϑεὸν χαλεῖ 
1020 οὐδὲν προσήκοντ᾽ ἐν γόοις παραστατεῖν. 

ΚΩΣΩΝΖΩ,ΡΖ. 

ότρ.β΄. ᾿ἥπολλων ᾿ποόλλων 1080 

ἀγυιᾶτ᾽ ἀπόλλων ἐμός. 
ΕῚ , ν ΕῚ , ν " 

ἀπώλεσας γὰρ οὐ μολις το δειτερον. 

ΧΟΡΟΣ. 

χρήσειν ἔοικεν ἀμφὶ τῶν αὑτῆς κακῶν. 
1026 μένει τὸ ϑεῖον δουλίᾳ περ ἕν φρενί. ᾿ 

ΚΑΣΔΑΝΩΔΡΑ͂. 

ἀντ. β΄. ᾿πόλλων ᾿“πόλλων 1085 
Ε] μὸν ὦ στο ὙΑἾ, 
αγυιᾶτ᾽ ἀπολλων ἐμος. 

ὦ ποῖ ποτ᾽ ἤγαγές με; πρὸς ποίαν στέγην; 

ΧΟΡΟΣ. 

πρὸς τὴν ᾿“τρειδῶν" εἰ σὺ μὴ τόδ᾽ ἐννοεῖς, 

1030 ἐγὼ λέγω σοι" καὶ ταδ᾽ οὐκ ἐρεῖς ψύϑη. 

1019 ἠδ᾽ Μ. Οὕὐοτν. Βοβουίθ!υβ. 1021--20 1ι1δτὶ Ἄπολλον 

Ἄπολλον. Ββοοβίδοοβ. ΗδυπΆΠΠιι5. γοβεϊταϊ. 

1024. 25 1 0τὶ αὐτῆς οἱ παρ᾽ ἕν. Οοτ. ΠΙαὰ Τατπ., Ποὺ 

ϑομῦϊζ. ΑἸ σαρὸν, 4ποα Πδθεοὶ Ἐ. 
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ΚΑΩΣΩΝΩ͂ΡΑ͂. 

γ»" 

αᾶ, 
! ᾿ 1 " , 

μισοϑεον μὲν οὖν, πολλὰ συνίστορα 1090 
, 2 ͵ 

ἀυτοφονα καχά τὲ χαρτανας, 

ἀνδροσφαγεῖον καὶ ττεδοῤδαντήριον. 

ΧΟΡΟΣ. 

1036 ἔοικεν εὔρις ἡ ξένη κυνὸς δίχην 
εἶναι, ματεύει δ᾽ ὧν ἀνευρήσει φόνον. 

ΚΑΣΩΝΩ͂ΡΑ. 

μαρτυρίοισι γὰρ τοῖσδ᾽ ἐπιπείϑομαι" 1096 
! Ξ , , Ν 

κλαιόμενα ταῦε βρέφη σφαγὰς 

1081 ἀ ἀἁ, αυοά Ἰεριίαν ἴῃ Μ,, οὔ αηί ΕἸ, Εν, οὐ φαϊίουθβ 

ἴεγθ ΟΠ 68, 801.8, αὐυοαὰ 5βοίδιη, ΒΙοτιηΐ, τϑοθρὶΐ. Φαθιῃ βθοαί8 

ΒΆΠΙ., πιοίτι8 δυοίογίίαίθ σοα οὶ Μραϊοθὶ, οἱ αὐυοα ΡῈῚ ἰοΐδτη ἤδη 

ΒΟΘΏΔΙΩ Υἱ510168 (588) αγ86 ΔΡ 1πίου) οὐ Ομ θ8 ᾿ποϊρίπηΐ, ἀαδΙ απ ΠῚ 

Τὴ ΠΟ ἔπρὶς 688 ΠΟΟ ΙΟ00 Υἱάθυὶ ΡΟ558 ΒΘ ΠΊΟΠΪΒ ΠΘΧΌΙΩ ἰηἰΘΥΓΕΙΏΡΘΓΘ. 

1088 αὐτοφότα χαχὰ χαρτάναι Μ. κἀρτάνας ΕΒ, Ηδγπη. ροβί 

αὐτοφόνα ἰηδοτιῖῦ τε, αυοᾶ ρμοϑὺ χαχά ροβαὶ. Πἰμη4. χαχὰ χάν᾽, 

ἀρτάνας. Καγϑβοῖ χαχὰ καρατόμα (αρῦϊα8. δϑβοῖ κρεατόμα); ἘΠΊΡΕΓ, 

κἀρτάμου ἀνδρός, ἀποὰ τηΐτον Κ΄ ΘΠ ποἰ ἀθυγῖπο ρ] δου 586, 

1094 ἀνδρὸς σφάγιον καὶ πέδον ῥαντήριον Μ. Αἀ)εοιίνα σοπι- 

Ροβιία ἀθρεπίαν Ποθταθο οὐ ΠὈἰηδοσχῆο. 

1085 εὗρις οὐ 1086 μαντεύει (ματεύει ΕἸ. Ε. ὧν ἂν εὑρηδῃ Μ. 

Οὐ, ῬΟΥΒΟΙ 8, 

1038 μαρτυρίοις γὰρ τοῖόϑε πεπείϑομαι Μ. Ἐγιλοηά. Ραυιννῖτ8 

οὐ ΑΡΥΘβοΒ 8, 1089 ὙΥἹἱοίονϊιβ, αἀπθλ τὰ] ΒΘαΠ πη, Ροϑῖ 

βοέφη νἱγραϊα ἱπίθυρυηχῖῦ, 

ότργ. 

᾽ , 
αντ. γ - 
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1040 ὀπτᾶς τε σάρχας πρὸς πατρὸς βεβρωμένας. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἦμεν κλέος σοῦ μαντιχον πεπυσμένοι" 

τούτων προφήτας δ᾽ οὔτινας ματεύομεν. 

ΚΩΣΩΝΩΡΖΑ. 

ἰὼ πόποι, τί ποτε μήδεται; 1100 

τί τόδε νέον ἄχος μέγα 
1046 μέγ᾽ ἐν δόμοισι τοῖσδε μήδεται κακὸν 

ἄφερτον φίλοισιν, δυσίατον; ἀλκὰ δ᾽ 

ἑχὰς ἀποστατεῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿ )ν,« - 

τούτων ἄϊΐϊδροίς εἶμι τῶν μαντευμάτων. 110 
ς - 5. ΩΝ - Ν -" 

ἑχεῖνα δ᾽ ἔγνων" πᾶσα γὰρ πολις βοᾷ. 

1041. 42 Ἶ μὴν » ΒΌΡΥΩ ΒΟΥΙΡίο ἼμιΕν ν οὐ σεσυόσμένοι ἦμεν Μ. 

Ῥοῖβ. Ηοῦπι. ΠΙηά. ἦ μιὰν «..« πεπνόμένοι ἦσμεν; Οοβοίιβ8 ἔσμεν, 

486 νΘΥθΟΥαΠὰ ΡΟΠάΘΥα ΔΌΠΟΥΥΘς ΔῸ ΠηἾπ8 Ἰοοὶ οΟἸοΥΘ : δᾶδμας 

δηΐτα ογϑίϊομθ βθἀαία, ᾿τῆτηὸ 76} πα, αἰὰν οἴ οΥ8, ἄστη γαΐθβ ΒΗ Πιὶ 

ΡΘΥαγ Ὀδύ Ομ ΘΟΥΙρ θασ, ΤΌΘΙΟΥΪ Ιου απὶ ἡμεν , αποᾶ γἱάθίθν οὔατα 

6886 ΟΧ ΟΥΤΟΥΘ ΠΙΡταυϊ δᾶ ρυδοοθάθη 8 Ὑθυβαπὶ ἰηἰ τ ΔΌΘΥΓΔΏΙΒ, 

οὐ ἴῃ οἦὰ8β Ἰοοῦπι τούτων βαθϑέϊαϊ, 84 δθχρ᾽ θη απ γουϑαπὶ οἱ 86}- 

ἰθηϊίατα. Ηρα οηἰπὶ αἰοὶν ομοναβϑ : Οαββαπάγαμη ρῖὸ γαΐθ ΒΑΡ ουὶ 

86 σορῃίζιπι Παθἶ886, δηϊθαθπδτη να οἰ παυθίαῦ, 56 Βαγυτα ΓΟΙΠΠῚ, 

Ρτδοίθυϊαυατη δὲ ΠΟ  ββ ΠΥ ΠῚ, ΘΟΙΘΟΙΟΤΟΒ. ΠῸῚ ἀθβίαθσατο, ΜοΧχ 

Ἰἰργὶ μαστεύομεν. Οὐυτ, βοᾶν. 

1044 ἀχϑος, βϑύρτα βουϊρίο ἄχος, Μ. 

1040 φίλοισι Μ. οοττ. ἴῃ Ε΄. ἀλκὰ πϑαὰθ δὰ Ογθβίθμη, πθᾷὰθ 

δὰ Μομοίδιπι βρϑοίαί, 868 πὶ ΠΏ Υϑιι πὴ ἀϊοίατη Θϑί, 
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ΚΑΣΖΩΝΩ͂ΡΑ͂. 

1060 ἑω τάλαινα, τόδε γὰρ τελεῖς, 
͵ ’ 

τὸν ὁμοδέμνιον πόσιν 
-“- ! »-"ἪἬ , 

λουτροῖσι φαιδρύυνασα --- πῶς φράσω τέλος: 
’ ’ , - 

τάχος γὰρ τοῦδ᾽ ἔσται. προτείνει δὲ χεῖρ᾽ ἐκ «10 
Ν 5 , 

χερος ορεγομένα. 

ΧΟΡΟΣ. 
γ » -Ν ! 

1066 οὔπω ξυνῆκα" νῦν γὰρ ἐξ αἰνιγμάτων 

ἐπαργέμοισι ϑεσφάτοις ἀμηχανῶ. 

ΚΑΣΑΝΔῬΑ. 
30} ἐή, 

παπαῖ παπαῖ, τί τόδε φαίνεται: 
ΕΥ̓ , , 

ῃ δίχτυον τι “Διδου ; 1115 

1000 ἀλλ᾽ ἄρκυς ἡ ξύνευνος, ἡ ξυναιτία. 

1068. 84 516 Μ., πἰδὶ ποᾶ χειρὸς παροί, χεὶρ ἐκ χερὸς 
ὀρεγμένα ν. ἘΠ. Ἐ. χεὶρ ἐκ χερὸς ὀρέγματα Ηθῖτη. ὥϑ'ϑα στηπ]ίο 

ΔΡΟΟΥ Ρα]οΠτϊογαθθ οϑέ Μοάϊοοὶ βουρίθτα, οὐ ἄπδθ Ῥύθνοβ ΡῥΤῸ 

Ἰοηραᾷ, απ ἴπ βίγορηα αὐϊέαγ, ἱτηροίθπ ϊβ πλ 1]16 718. ἰγθρ᾽ ἀδ ! ΟΠ 6 ΠῚ 

γίνιἀθ ἀορίπριιηί. Πβροηβίοπθιῃ ΠΡ υουθ πὶ ἵπ ΠΟΟ. ΟΑΥΤηΪπΠ 6. ἀΟ6ἢ- 

ΤῊ 60. δορί ἀθρυθ θη 88. 

1057 Τιθιὶ ὃ ἔ. Βουρβὶ ἐγ, Πἰπάουῆο ἀποίουθ, 564 ΒΘ ύβιτη 

Ῥοβπϊ. 

1069 ΤῊΡΥΪ ἡ δίχτυόν τί γ᾽ ἀΐδου. ΟοΥτ. Αβα]αηπβ, Πἰπᾶ. οἱ 

ΘΠ 2. 

1000. ΘΙ ὙΌΠρΟ ροβὲ φόνου ἀἰδεϊηρσυίξαγτ, 56 ἡ δύγευνος» 

ξυναιτία τὸπ δἀδῖίο φόνοι: Θοποίπηΐπι5 οὐ πϑυγοβίιβ ἀϊοία πη οϑί, 

αἴαιο στάσις ἀχόρετος (5ῖς. ῬγῸ ἀκόρεότος 50Υ]οητιπη 6886. νἱαϊε 

12 

ἄντ. δ. 

ὅτρ εἰ. 



᾽ , 

ΑΥΤ. εξ. 

͵ ͵ ΕῚ 

φόνου στασις δ᾽ ἀκόρξετος γένει 
͵ 

χοατολολυξατω ϑύματος λευσίμου. 

ΧΟΡΟΣ. 

ποίαν ᾿Ερινὺν τήνδε δώμασιν χέλει 
Ε] ! Ὑ ’ , 
ἑπορϑιαζειν; οὐ μὲ φριδρύνει λογος. 1120 

000 ἐπὶ δὲ καρδίαν ἔδραμε χροχοβαφὴς 

σταγών, ἅτε καὶ δορὶ πτωσίμοις 

ξυνανύτει βίου 

δύντος αὐγαῖς. ταχεῖα δ᾽ ἀτα πέλει. 

ΚΑΣΩ ΝΩ͂ΡΑΩ. 

αᾶ, 

Ι0170 ἐδουὺ ἰδού": ἄπεχε τᾶς βοὺς 1125 

τὸν ταῦρον" ἐν τεέπτλου νιν 

μελάγκερως λαβοῦσα μηχανήματι 

3 

Βοίῃ6.), δαίογυα ἐπϑαϊϊαῤ ἰὶς (Ἐ ατ᾽αγατα.). ἀρβῆιθ φόνου ΠΟΙ 8818 

ἴμ 10} !ταῦ ποάὰθ Θἢ) γένει ΘΟΠΊΠΙΟὗΘ ΘΟΠΒΕγαΪτα. ΑΡΡοβίτο 80}:0]. 

Μοάᾶ. αδἰξππ Ηοπι. Οᾶ. 1Π|, 451, υδὶ αἱ δ᾽ ὀλόλυξαν ἄδ6 [ἀπβίο 

ΤΠ] ἸΟ Π ΟἸΔΙΠΟΤΘ Υἱοίίπηδθ οαϑαπὶ Ργοβοαθθηΐθ. ΑΠΠ στάσις δ᾽ 

ἀχόρετος γένει" χατολολύξατ᾽ ὦ, τλᾶ]α. ῬγΔΘΟΙαΥῖβ, ἀπιδ6 ναὉ15 Δηΐπη απὶ 

οὈδβιάρηΐ, πη ο ηθ18. 5θη θη 18 Π| σΘ ΠΟΙΟῚ ᾿Π ΘΓ ΡΟΠΘΠΐθ8. 

1005 ἅτε χαὶ δορία πώτόιμιος ξυνανυτεὶ Μ. Βδορρὶ ΒΙοτι- 

ΠΟ] 41] οτηοη δαί οποη. Νά ἱπ ρατγίϊοαϊα χαὲ αὐἱὰ ἔιριαὶ οἱ ἱποριὶ 

νους Η ΘΥΠΠΔμΠ18, ποϑοῖο. Κθηΐϊθιι8β ΡΠ} απ8. ΒΔ ΠΡ 8. ΨΘΥΒῚΒ ΟΟΥ̓ 

τοδὶ, αὐοὰ οὔατα τη] 110 8. να Υα 8. δ Ὁ νἱΐδθ ἤποιη δοοϊἄογο 

Β0]6ῖ, ἴ. 6. του ία! ΡΟΥΘ ΡΘΥΟΙΪΒῚ βυηΐ, οἵ, Ομόοορη. 188. Ὀ1ηὰᾶ. 

ἅτε χαιρία πτώσιμος. 

1071. 172 ἐν πέπλοιόιν μαλάγχέρωι (ν βαρογ ε ροβί(ο) λαβοῦσα 

μηχανήματι Μ. Οοηϊϊοϊππηι μελαγχρόχῳ, μελαγχότῳ, μελαγχρύρ. 

ϑ'οα ΠΠπἅ ἀαἀ]ο οι νι πη 58 118. ἐπϑῦπν ἱπιαροὸ ἰδανὶ δ᾽ νλοοδο, ΑἰἰαπΊθη 
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" 5 5.» 0} , 
τυτῦτει. πίτνει δ᾽ ἐν ἐνυύδρῳ τεύχει. 

δολοφόνου λέβητος τέχναν σοὶ λέγω. 

ΧΟΡΟΣ. 
, , , 

Ι07ὅ οὐ κομπασαιμ᾽ ἂν ϑεσφάτων γνώμων ἄκρος τι80 
ΟἹ “- 

εἶναι, κακῷ δέ τῳ προσεικαίΐζω τάδε. 
2 ν ᾿ « , , 5 Ν Ε 

απὸ δὲ ϑεσφατων τίς ἀγαϑα φάτις 
» , ῳ ν ν 

βροτοῖς τέλλεται; καχῶν γὰρ διαὶ 

πολυεττεῖς τέχναι 

1080 ϑεσπιῳδὸν φόβον φέρουσιν μαϑεῖν. 1185 

ΚΩΣ4ΝΖΡΑΩ. 
Ξι δ ιν Ν , , : ͵ 

ἰὼ ἰὼ ταλαίνας κακόποτμοι τὐχαι᾿ 
Ν πὴ Ν -» , γ 

τὸ γὰρ ἐμὸν ϑροῶ πάϑος ἐπεγχέασα. 

μελαγκέρωι οἵ μελάγχερωῶν ἔθ ΠΟῚ ΡΟΒΒΠΐ, αΠΠΠῚ ποατι6 γΕ ΒΕ 8 

(μηχάνημα) γαῖ, πράῖιθ ἴδαγι8, 8064. γασσα, [Ιἰχα 6. ΒΟΥ Ρ8ὶ μελάγ- 

χερῶς οὗ πέπλοισιν ταυίαν! ἴῃ πέπλου νιν, π6 μηχανήματι παᾷο 

ἀϊούαπη Θ55θ. 

1078 ἐν ᾿πβογαϊ β'οη{2. Ηφτη, σοη]θοὶν ϑένει ργὸ εύπτει, 

οὐ οασῃ ΒΙΟΠΙΗ 6] 410 βου ρδὶῦ χύτει ΡΓῸ τεύχει : 506] ΠΕΠΊΘΓΟΤῈΠΙ γαΐ]ο 

ΠῸῚ ΟὈδίαϊ νυ]ραίδο, 

1014 ΤΩἼΌΥῚ λέβητος τύχαν; αποα αππιπὶ ΤΏ] ΠΟ νἹἀογθέιϊι 

ΘΟΙ ΠΟ Α πὶ ̓ Π ΘΥΡ οί ΟΠ 6 ΠῚ ὙΘΟΙΡΟΥΘ, ΒΟΥΡΒΙ τέχγαν. 

1078. 79 ΤῊ ΌΥὶ στέλλεται. ΟὐΥγ. Ετηρου8. θαιιοηζδ 5680] 

Μαᾷ. ἱπιουρτγοίαθαν : διὰ τὰ προσόντα καχὰ τοῖς εἰόερ χομένοις (168. 

ἐξερχομένοις, Θυθηίμ) καὶ τὰ λεγόμενα φανερά. διὰ Μ. διαὶ Ηρττι. 

ΜοχΧ τρδ]οῖη σολυσπλεκεὶς (Ρτοτ. 610 ἐμσλέχων αἰνίγματα), υἱδὶ 

ἔογί οὑπὶ Καγβίθηϊο διὰ ἴῃ λίαν ταϊίδηάπ πη δύ. ϑιοὰ ϑεσπιῳδον 

φόβον, ναιοϊναἰἱογιίην ΟΥ̓ ὙΟΥοηι, ἃ ἰγυῖοα ἀἸοίοπο. ΤῊΪῃ] οη νἱαο- 

τὰ ΔΙΙΘ Πα ΠῚ 6586. ϑεύπιῳδῶν ᾶ8. ϑεσπιῳδοὶ ΤοΥτη. 

1082 ὅϊο Μ. Θυδο βἴηθ τπᾶρηο ϑβθηζοιητίαθ. ἀλη Πιαίαεὶ 

ὭΟΠ Ροβϑιιηΐ, πράῖιθ ΠυΠΙΟΥΪ οὐὈδίαηϊ, ἀυπητηοᾶο Δ ΒΓ ρα τθοῖρ 

Φ ΛῈΣ 
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“Σον ͵ - Ν ΄ " 

ποῖ δὴ μὲ δεῦρο τὴν ταλαινὰν ἤγαγες : 
γς} Ἢ 2 ν , , , 

οὐδέν ττοτ᾽ εἰ μὴ ξυνϑανουμένην. τί γαρ; 

ΧΟΡΟΣ. 

1086 φρενομανής τις εἶ ϑεοφόρητος, ἀμ-- 1140 

φὶ δ᾽ αὑτᾶς ϑροεῖς 

γόμον ἄνομον, οἷά τις ξουϑὰ 

ἀκόρετος βοᾶς, φεῦ, ταλαίναις φρεσὶν 
Ἴτυν Ἴτυν στένουσ᾽ ἀμφιϑαλῆ κακοῖς 

1090 ἀηδὼν ῥίον. 1145 

ΚΑΣΩΝΩ͂ΡΑ͂. 
ΝΟ. , ͵ ᾿] ͵ 

ἰὼ ἰω λιγείας μόρον ἀηδόνος" 

περέβαλον γάρ οἱ πτεροφόρον δέμας ϑεοὶ 
γλυκὺν τ᾽ ἄγειν αἰῶνα κλαυμάτων ατερ" 

ἐμοὶ δὲ μίμνει σχισμὸς ἀμφήκει δορί. 

οοηϑίιπϑίιν, ΠΟΘΙ τ πὶ βϑααϊανῦ αἰπιοίου. ὈϑοΟίδοιιβ, ἴῃ γΘΥΒα 

ΒΈΡΘΥΙοΥΘ ἃπίο ἀοομμλΐτπιὶ ροΒἰίι8. οὐαὶ. τη. ὑϑροεὶς..-. ἐπεγχέας; 

Π1ηα, ἐπεγχλάσας. 

1088 ᾿ Ηοιμμδηηθπι ΠῸΠ μα ἰὨΥ 8. ΠΙΌΤΙΒ ἤγαγεν (ᾳιοὰ δὰ 

ΑΒ ΔΠΙΘΠΊΠΟΠΘΠῚ ΤΘΙΟΥΠ) ΒΟΥ Ρ ασιι πὶ [τ1556.) πἶδὶ ν. 1082 ϑροεὶς 8Βοτῖ- 

Ρβἰββοῖ, Νὰπι ξυνϑαγουμένην πος ἱπηρθαϊξ αι ΟΠλΐμι8. ἤγαγες 40 

ἈΡΟ]Ππ6 δοοϊρίαςαν, 

1080 αὐτᾶς Μ. Οὐοιτ. 'π ΕΒ, [1087 Υἱάο δὰ 1097. 
1088 ἀκόρεστος βοᾶις φεῦ ταλαίνας (56 μΥῖπ5. ἔυΐδβθ ν] ἀθέιν 

ταλαίναις) φρεσίν Μ. ἀχόρετος βοῦς ΑἸά. ΟἸοββοπια φιλοίχτοις 8 

ν. ΕἸ. Ἐπ' ἴῃ τα] 8 Θα᾽ ΟΠ 68 νϑηϊί. 

1091 ΠΙΡΥῚ ἀηδόνος μόρον. ῬΓαΑΠπεροβυῖέ Ηθγπη, 

1092 περεβάλοντο γὰρ οἱ Μ. Ὅουν. ΒΙοπ, Ηθγπι. περεβά- 

λοντὸ οἱ, ἴοντηαπι τηθάϊατη ἔγαβίτα ἀθίθη 68. 

1098. ΠΙΡΥΪ ἀγῶνα, ἴῃ πὸ Ἰδίθγθ ἄγειν αἰῶνα ἦδπι Α}}] βιιβρὶ- 

οἱ] βιηΐ, Ὑα]ρὸ γλυχύν τ᾽ αἰῶνα. 
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1100 

1100 

ΧΟΡΟΣ. 
, υ , , γ} 

ποϑὲν ἑπισσυτοὺυς ϑευφόρους ἔχεις 

ματαίους δύας, 

τὰ δ᾽ ἐπίφοβα δυσφάτῳ κλαγγᾷ 
μελοτυπεῖς ὁμοῦ τ᾽ ὀρϑίοις ἐν νόμοις; 

, ( γ , ξεὰ » 
ποϑὲν ὁροὺυς ἔχεις ϑεσπτεσίας οὐδοῦ 

χαχορθημονας ; 

ΚΑΣΩΝΩ͂ΡΑΩ. 
, ͵ , ᾿ ᾿ ᾽ 

ἰὼ γάμοι γάμοι Παριδὸς ολέϑριοι φίλων. 
Ν , , 

ἰὼ Σκαμάνδρου πάτριον ποτὸν. 
, ᾿ ΟῚ κ᾿ ἢ ͵ 

τὸτξ μὲν ἀμφὶ σὰς αἴόνας ταλαιν᾽ 
Ἱ ! -» 

ἠνυτόμαν τροφαῖς 
- τς. ᾿ ! " ΓΑ 

γὺν δ᾽ ἀμφὶ Κωκυτὸν τὲ κἀχερουσέους 
, ΡΣ , , 

ὄχϑους ἔοικα ϑεοσπιῳδῆσειν τάχα. 

ΧΟΡΟΣ. 
ῃ “ Ν γ Ὑ "Ὶ , 

τί τοῦὲ τορον ἀγαν ἔπος εἐφημίσω; 
͵ , 

γεογνος ἀγϑρώπων μάϑοι. 

1096 --1098 ΠΙΡΙῚ ϑεοφόρους τ΄. ῬΑΥΓΟΆΪαπὶ ἀο] νι 

Μοχ ἐπίφοβα, αιιοὰ οογγοοίον! ἀθθοίι, ΓΘΟΘΡῚ οχ Κ΄. Εἰ ΕἸ., ῥ]οτοε- 

απ Θαϊζογοβ βθοιίαβ, δοὰ ἀαππὶ Μ. Παθοδί ἐπιφόβωι, ἰογίαβδο 

ΒΟ. οπππὶ οδῦ : 

τί τᾷδ᾽ ἐπιφοβῳ δυύσφάτῳ νλαγγᾷ 
᾿ ἂν 3. τον , ᾿ , 

μελοτυπεὶς αμουό ορϑίοις δν νομοις; 

οὐ ἴῃ 5] ΡΠ88, ν. 1087 : 
᾿ ᾿ δὲ κἡ » - , 

γομοις ἐν αγόμοις οἷα τις ξουϑα. 

μελοτυπεὶς ἀμουσ᾽ οϑὺ ἱπρϑηΐοβα ϑο ΠΟΘ πηληηΐ ΘΟΠ]ΘΟί τα, 

1108 ΤἼΡτὶ γεογνὸς ανϑρώπων μάϑροι. 

93 

1190 

ττ00 

Ἡρτχγαηι. 

ἨδθυΠΊδηΠτι8 χαὶ παῖς 
μ ᾿ [ “"- " » - » , " 

ἂν γεύγονγος μιαϑοι. ΑΙΠ ἂν βρέφος, ἀν βροτῶν, ἂν κλύῶν., ἂν 

οι 
«---} 
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πέπληγμαι δ᾽ ὕπως δήγματι φοινίῳ 

1110 δυσαλγεῖ εὐχῳ, 

μινυρὰ ϑρεομένας, ϑαύμαι᾽ ἐμοὶ κλύειν. 1100 

ΚΑ͂ΣΩΝΩΡΑ͂. 
᾿ ὙΠ’ δ, , , , Ύ , ν “- 

ἀνς. ζ. ἰὼ πόνοι πόνοι πόλεος ολομένας τὸ πᾶν. 
͵ " 

ἰὼ προπύυργοι ϑυσίαι πατρὸς 

πολυκανεῖς βοτῶν ποιονόμων" ἄκος δ᾽ 

1118 οὐδὲν ἐπήρκεσαν 1170 

τὸ μὴ πόλιν μὲν ὥσπερ οὖν ἔχει παϑεῖν" 

ἐγω δὲ ϑερμοόνους τάχ᾽ ἐμπέδῳ βαλῷ. 

ἀΐων. ΜΙδΙ ανϑρώπων νἱάθίαγ οὐἵαπι 6886 ὁΧ ὧν ϑεοπρόπον 

(υαιϊοϊνζιη!}) γε] ἂν ϑεοπρόπια, «ἀπο δὲ ϑβθῃϊοηςίαθ οὐ ΠΙΠΙΟΡῚΒ 

βα βίοι: : ΠδπΠὶ 6Χ 8η {57} Πὰ ΟΟ]]ΠρῸ ΒΘοα 8) ἢ π8 γΘΥΒῚΒ ΡΔΓ- 

ἴθ [πἶ586 ἀοσῃτηίατη, οαπὶ ἀποῦθαβ αὶ Βα πη} (ἰο ἢ Π}118. ΘΟ ἢ 86- 

τοηίθπα. Οὗ. βόρῃ. ΤΎυδοι. 822 τοὺὐπος τὸ ϑεοπρόπον. Ἐν, ΟΥ. 

1190 μανϑιάνω τὸ σύμβολον. 

1109---11 ὑπὸ (ὑπαὶ Ε.} δήγματι φοινίῳ Υ. ΕἸ. ὅπως δάκχει 

(θοϊϊμα  φοινίῳ δι. Ταπὶ ΠΡῚΪ δυσαγγεὶ τύχα μινυρὰ χαχὰ 

ϑρεομένας ϑραύματ᾽ (ϑαύΐματ᾽ Ἐ.) ἐμοὶ κλύειν. δυσαλγεὶ ΟδὨῃζοΓα8, 

χακὰ οἦοοῖς ΒΙοι, οὐ πα] 411. Ηῖμι. μινυρὰ φοβερόϑροα. 

Εονίαββθ πέπληγμαι δὲ πλήγμασιν φοινίοιςγ, δυσαχεὶς 

τύχας μινυρὰ ϑρεομένας. αὖ ἴῃ δμἰδίγορ!α πάϑη γοερά. 

1119 ὀλωμένας Υ., ΕἸ, 

1117 (ὐαβαιθοηϊ οουγθοίίοηθ ἐν πέδῳ τοοορία, Οσμίοσαβ ϑερ- 

μὸν οὖς οοπ]θοῖξ, απο πλῖγΟΣ Ρ]οιιίδδο Ἡογμδμπο, Μαβρν. ὑδερμον 

δοῦν, ϑομποίάον. ϑερμόχουν στάγ᾽ ((ογπια ᾿πϑυα!τ8), ἈΠ 11, ὅου- 

γαΐο ϑερμόνους Βοιίμῖαβ ἐμπέσω βόλῳ. Ῥτορίαβ δὰ Πδγογαπι βοτῖ- 
Ρίαγδπι δοοοάογοί ἐμσηδῷ βόλφ, οἱ ϑερμόνους ρῖ6 σοπλπηροτο- 

ἴὰγ σαπὶ γοῦθο, 4πὸ ναΐοπι βροῃίθ δᾶ τηοσίθπι ᾿ἰζαγαιη 6886 δ᾽ ρϊῆ- 

οδίαγ. ΟἹ, τηΐτα 1298 εὐτόλμως πατεῖς. ῬΥΆΘΒΘΙΒ ΡΓῸ ἔαΐαγο 

[ογίββϑβθ ἀοξοῃμαϊ ροίθϑὶ Ῥγοτ). ἡ. 764 γαμεῖ γάμον τοιοῦτον ᾧ ποτ᾽ 

αδχαλᾷ. 



ΧΟΡΟΣ 
« , , δ᾽ 2 , Ἂ 

ἑπόμενα προτέροις ταδ᾽ ἐπεφημίσω 

καί τίς σὲ κακοφρονῶν τίϑη-- 

1120 σι δαίμων ὑτερβαρὴς ἐμπείτνων 111 
,"- ! 

μελίζειν παϑὴ 

γοερὰ ϑανατοφόρα. τέρμα δ᾽ ἀμηχαγῶ. 

ΚΩΣ4ΝΩ͂Ρ“. 

᾿ Ν « Ν Ἵ Τέν 2 ͵ 

χαὶ μὴν ὁ χρησμὸς οὐχέτ᾽ ἐκ καλυμμάτων 
ν ͵ 

ἔσται δεδορκὼς νεογάμου νύμφης δίκην" 

1126 λαμπρὸς δ᾽ ἔοικεν ἡλίου πρὸς ἀντολὰς 1180 
, ΓΞ ! , , 

πνέων ἐσᾷξειν, ὥστε κύματος δίκην 
- Ἀ Ὶ Ἁ -ο " Ἂν 

κλυζειν προς αὐγὰς τοῦδε πηματος πολὺ 
“ἰἦ 2 -- 

μεῖζον" φρενώσω δ᾽ οὐχέτ᾽ ἐξ αἰνιγμάτων. 

καὶ μαρτυρεῖτε συνδρόμως ἔχνος κακῶν 
, “- , 

1130 δινηλατούση τῶν πάλαι ττεετεραγμένων. 1180 ( [ Θαγ,) 
Ν δ , ἡνδ᾽ " ἌΣ ἢ , ον σας 

τὴν γὰρ στ ἕξ γῆν τὴν Οὐττῦτ΄ εἐχλξει7ζξει χύθος 

1118 ΤΑΌΥΪ προτέροις τάδ᾽ ἐφημίσω. Μαϊρο, ὁχ Ῥδαν ΘΟΠ].» 

προτέροισι. δοΥΡ5] ἐπεφημίσω (ἴοτο αὐ ΟἸΟΘρ}ι. 457 ἐπιφϑἐγγομαι), 

βδάθιη απᾶ0 ἴῃ ΨΘΥΒΙ 5 ΓΌΡΠΪΟΟ ΟδΘΒΠγ8. 

1119 γχαὶ τίς ὅε γανοφρονεῖν ΚΝ. ΕἾ. ΠΙυά Ῥαογα8, μος 

ϑομ ϊαῖτιβ σον. βαΒΡΙΘΟΥ χαέ τίς ὅδε δὴ χαχοφρονῶν τίϑη-» Υ. πὰ 

γ. 1108 «δὐποίαία. 

1120 προυι8. ΘΟΠ ΘΟ: ὑσερβαρὺς ἐπεμιπίτνων. 

1120 Τ Ρνὶ ἐς ἤξειν. α]ρο ἐσήξειν, Ἰαπσυάθ, ἐσάξειν ΒοΙΠο, 

ΒΙοτηΐ, 

1127 χλύζειν ΡΥῸ χλύειν δϑὶ δπιθηδαῖο Αὐγαςὶ οἱ ϑ ον ιΕ21}. 

ΕἸΘρΡ ΠΙοΥ ᾿ρ τα 5 πῆμα πήματος. 



' ᾿ γ} 5 ΓΝ Υ 5 ἃ} 
σύμφϑογγος, οὐκ εὐφρωνος" οὐ γὰρ εὖ λέγει. 

Η . ῃ , « ͵ , 
καὶ μὴν πεπώωχὼς γ᾽, ὡς ϑρασύνεσϑαι πλέον, 

͵ τ - ᾽ , , 

βρότειον αἷμα χῶμος ἕν δόμοις μένει, 
-- , - 

1130 δύσπεμπτος ἔξω, συγγόνων Ἐρινύων. 1190 

ὑμνοῦσι δ᾽ ὕμψον δώμασιν προσήμεναι 

πρώταρχον ἄτην" ἐν μέρει δ᾽ ἀπέπευσαν 
2 »Σ -" - - -“ 

εὐνὰς ἀδελφοῦ τῷ πατοῦντι δυσμενεῖς. 
οι -» ! 

ἥμαρτον, ἢ ϑηρῶ τι τοξύτης τις ὡς; 
, 

1140 ἢ ψευδόμαντίς εἶμι ϑυροχύπος φλέδων; 1190 

ἐχμαρτύρησον προὐμοόσας οἷ μ᾽ εἰδέναι 
λ Ι ἢ) Ν » δ᾽ « , δὸ 

ὄγῳ παλαιὰς τῶνδ᾽ ἁμαρτίας δόμων. 

ΧΟΡΟΣ. 

καὶ πῶς ἂν ὅρχου πῆγμα γενναίως τταγὲν 

1182 ξύμφογγος ἣν: σύμφογγος ΕἸ. Οὐοττν. ἴῃ Ε΄. Κ'οα ηβθβοῖο 

Δ. Ἰἰεξου 5. ἰΓαΠΒΡΟΒ1 018. βου] ὁπ αππη 81} σύγγομφος, ἀοηιμὶ αὐϊιαονθηις, 

νοΟ Βα] απ ἔδοίαπη τὖ σύγχολλος, σύναρϑοος. ΟἿ 1511 χεχόλληται 

γένος, Θὲ ΒϑθΡΡΙ. 444 γεγόμφωται ἄθ τὸ, αὐ ῬΙΠάαΥΙ νοΥθὶΒ ὉΓΆΓ, 

χρατεροῖς ἀδάμαντος ἅλοις ἔχε οἱ ἀοδεϊπαίϑ. 

1134 ἐν δόμοις μένει, ἀπτη ΘΟΠΊἰββδηΐθθ ΡΘΓ ἀὐθ6 πὶ νΑΡΑΥΙ 

ΒΟ] θδηῖ. Μοπαῖξ ὙΥ ΘΙ οΚοΥ. 

1181 πρώταρχος Υ͂. ΕἸ. Οοττ. ἴῃ Ε' 

1199 ΠΊΡυ] τηρῶ. Οοτν. Αατ. Η, Τῷ, ΑἸγθηβ. χυρῶ. 

1141 ΠΙΡῚΪ τὸ εὐ εἰδέναι. Ἠδτπ., 6 ΒΟΙΗΪ οὐ Ποθυδοὶ οοπ- 

Ἰσοίαγα, τὸ μὴ εἰδέναι, 4ποα οδβού ἐδϑίανο, [6 ἱφηοῦαγο. ΘΠ οἰ ἀν.» 

Ἁυποίουο ΚΟΉΠΠ]ΟγΟ, τὸ μ᾽ εἰδέναι τορῶς. ΑἸ 4118. βουῖρβὶ οὐ μ᾽ 

εἰδέναι λόγῳ; ἰοβίαγο., Ῥγαθηνῖβϑο 7. 6) εν απο, ἢ πο απο ἀσοορία 

ἰουϊίον" σογηουΐδδθ (86 δοοιγαίο Βοῖγτο ἀπαϑὶ ἴρ86 νἱάουῖπη, οἵ, 1146) 

απ ψεια ἐμπιγιι5. ἀἰο νης 5οοίορα. 

1148 ΤΡ] ὄργχος πῆμα. Ετηθηᾶ, Αὐγ, ὄὅοχος; σῆγμα Ῥοτβ. 

ΠΟοΥτη. 



θη 

παιωώνιον γένοιτο; ϑαυμάζω δέ σου, 

1145 πόντου πέραν τραφεῖσαν, ἀλλόϑρουν, πόλεν 1200 

χυρεῖν λέγουσαν, ὥσπερ εἰ παρεστάτεις. 

ΚΩΣ4ΜΝ4»ὈΑ.. 

μάντις μ᾽ ᾿'πολλων τῷδ᾽ ἐπέστησεν τέλει. 

ΧΟΡΟΣ. 

μῶν καὶ ϑεὸς περ ἱμέρῳ πεπληγμένος: 

ΚΑ,ΣΔΑΝΩ͂ΡΖ. 

προτοῦ μὲν αἰδως ἦν ἐμοὶ λέγειν τάδε. 

ΧΟΡΟΣ. 

1180 ἀβρύνεται γὰρ πᾶς τις εὖ πράσσων σπτλέον. 1200 

ΚΑΣΩΖΝΩ͂ΡΑ“. 

ἀλλ᾽ ἦν παλαιστὴς καρτ᾽ ἐμοὶ πνέων χαριν. 

1144 Αὐτι, Πἰπά. ϑαυμάζω δέ σε. 

1145 Προ Ποῖπι. υἱγριίαπι, ατ86 Ροϑί σόλιν Ῥοπδθδΐαυ, 

8:80} ; δ γϑοίθ ἀλλόϑρουν πόλιν ΘΟ πη ΧοΥῦ, Δα ΐο : ἀλλόϑρους, 

γοσΑΡ] τὰ ἰά6πὶ ἴθυθ 8Β0η8η8 αποᾶ βάρβαρος, Υἱχ Ρυίανοσῖπὶ βουὶ- 

Ῥίογθιη ρταθοῦτα ἀθ ρσύδοοα οἰνίἑαίθ ἀϑαῦραββθ. [Ιἰδαπο ἀλλόϑρουν 
Δα Οκββδηγατη Γϑίθιο : σόλιν δυβοϊαΐο ἀϊοίππη 46 Ἰοαπθμ 8. ρδίτδ. 

ΘΒ οτα. σοη]. πάνυ κυρεῖν λέγουσαν, ΕῊΠῚ πάϑη, πόνον. 

1148 ἰπ ἰὈτ]8 ροϑὲ 1149 Ἰορίίασ. ψούαπι οτὐαϊηουι τοϑύ τα] 

Ηοῖτη. 

1180 ἁβρούνεται μος ἰοοοὺ 60 ϑΡΟΥΡίαπ, πο πΊΟ]]  16ΠῚ 

βιρῃϊῆοαί, 86 ἀ6]]οἷα8 οϑ᾽ απ 8 θὰ αἴθ ΡΆ]απὶ ΠΟΥῚ ΠΑρΎΔΗ ἸΙ5β1 16 

οαρὶί, Κῖο Ῥ]αί, Ῥηδθαγ. Ρ- 228, Ὁ. ἐθρύπτετο, ὡς δὴ οὐν ἐπιϑυ- 

μῶν λέγειν. 

Ἐπ᾿ 
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ΧΟΡΟΣ. 

ἡ καὶ τέκνων εἰς ἔργον ἠλϑέτην νόμῳ; 

ΚΑΣΩΝΩ͂ΡΑ. 

ξυναινέσασα “Ἰοξίαν ἐψευσάμην. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἤδη τέχναισιν ἐνϑέοις ἡρημένῃ ; 

ΚΑΣΑΝΩ͂ΡΑ. 

- , , τ - Ι1δῦὅ ἤδη πολίταις παντ᾽ ἐϑέσπιζον παϑη. 1210 

ΧΟΡΟΣ: 

πῶς δῆτ᾽ ἄνατος ἦσϑα «“Τοξίου κότῳ; 

ΚΑΣΖΑΝΩ͂ΡΩ. 

ἔπειϑον οὐδέν᾽ οὐδὲν, ὡς τάδ᾽ ἤμπλακον. 

ΚΟΡΟΣ: 

ἡμῖν γε μὲν δὴ πιστὰ ϑεσπίζειν δοκεῖς. 

ΚΑΩΣΩΝΖΩ͂ΡΖ. 
ὅπ ἡ οὐδ 
(0 ἰθὺ. 

1182 Τὐρτὶ ἤλϑετον. ἘἸ]ΠΙΒ], τϑβεϊεαϊ, ἔουτηαπη αὐςοαπα. νόμῳ 

Ἶατο ἐποίπν Ηροτμι., 601]. Ηοπι. Π. ΙΧ, 188, Μα]ὸ Βαι), ὁμοῦ, 

ΒΟΒΟΘΤΩ. γάμῳ. 

1160. 51 [ΙἰΡΥὶ ἄναχτος οὐ οὐδὲν οὐδὲν. ὐγαπηαιθ Θπιθηᾶ, 

Οδμΐί. 

1159 Τὴρτὶ ἰοὺ ἰοὺ, ω ὦ χανκὰ, 1100 δεινὸς, 1161 φροιμίοις 

ἐφημένους. ἮΟ 6 γΟΥϑιι5. ᾿πβθα 0 Π018. ἢΠπΘ ΟΥ̓ πὶ 6886. Τ]Β} ΘΒ Π| 

οβδῦ, ᾿μδοαηδη) Ὑἱτὶ ἀοοιὶ ψαν] 8 ΘΟΠ ΘΟ αν 8 Θχρ]ονουαμΐ : ἤθυτῃ, 

φροιμιίοις δυσφροιμίοις, ζατϑί, φροιμίοις φανταύμάτων. ϑ64 πηοπο- 
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1160 ὑπ᾽ αὖ με δεινοῖς ὀρϑομαντείας πόνος 1915 

στροβεῖ ταράσσων φροιμίοις. ὦ ὦ κακά. 

ὁρᾶτε τούσδε τοὺς δόμοις ἐφημένους 

γέους, ὀνείρων προσφερεῖς μορφώμασιν; 

παῖδες ϑανόντες ὡσπερεὶ πρὸς τῶν φίλων, 

1106 χεῖρας κρεῶν πλήϑοντες οἰκείας βορᾶς, 1250 

σὺν ἐντέροις τὲ σπλάγχν᾽, ἐποίχτιστον γέμος, 

πρέπουσ᾽ ἔχοντες, ὧν πατὴρ ἐγεύσατο. 

ἐχ τῶνδε ποινάς φημι βουλεύειν τινὰ 

λέοντ᾽ ἄναλκιν, ἐν λέχει στρωφώμενον 

1170 οἰχουρὸν, οἴμοι, τῷ μολοντι δεσποτῃ 1225 

ἐμῷ φέρειν γὰρ χρὴ τὸ δούλιον ζυγόν" 
γειῦν τ᾽ ἔπαρχος Ἰλίου τ᾽ ἀναστάτης 

οὐκ οἶδεν οἷα γλῶσσα μισητῆς κυνὸς 
λέξασα κἀχτείνασα φαιδρωπὸς, δίκην 

1176 ἄτης λαϑραίου, τεύξεται κακῇ τύχῃ. 1280 

. 

ΤηοΘίοΥ ἰϑιη θῖ 5 ΑΠΠῚ 5ΘΘΡΙῸ5. ἴῃ {γαρο θα 5. ὑγὶπηθίγο ρυδοηλ αν, 

ΑἸπιοίοῦ,, εἰδὶ ΤᾺΠ0ΟΥ, Πα Πα ΛΔ], ΡΥΟΡΔ ΡΠ τπι5. ΤΠ] Ὑἴϑιιπη οδί, δεινὸς 

ἴη δεινοῖς ταπίαίο, γουρθα ὦ ὦ καχά ἰὐδηβρομοῦο, ὅ΄ἴο 1202, ἴῃ Ιοθὸ 

4αθπὶ Ὠὰϊο απ 81 ΥΘΒρομᾶθγο Οοὐθ4ο, οἱ ἐγὼ ἐγώ. 

1104 Ῥυπβίτα Μαγήπιιβ ὡς πόρεις, 5ἱομέ οἱζεϊδ, ΒΑΡ. πῶς 

ἐρῷ ; Βοπο Ηριτη. ἠυπρὶς πρέπουσιν ὡσπερεὶ παῖδες ϑανόντες. 

1106 γέ ΡΙῸ γέμος Υ. 

1172 Τὴρυὶ ἄπαρχος: Οὐοτν, Οδπίοτιδ, 

1114. ΤΑΡτὶ χαὶ χτείνασα φαιδρόνους. ΠΙσὰ οογγοχὶξ Οδηίθυιβ, 

ΡΙῸ Ποῦ, 404 ΤΟΥ] ΡΟΒ56 ΠῸΠ Ρῥαΐο, 80.581 φαιδρωπὸς, 60]], 090 : 

οἰἴδπὶ βθαποηίία ἰία αἀϊοία βαηΐ ατια8] μισητὴ κύων Ῥτϑθορᾶογοί. 

βΟΠΟΟΉΔππ ΟΟΠ͵ρΟοΥδί φαιϊόνους. Μοχ ριοοϊίγο οβδϑοὺ βου γο 

τεύχεται γαγὴ τέχνῃ : 584 τυγχάνειν οὐ τύχην 6Χ ΛΘΒΟΒΥΠ ΠΊΟΥΘ 

σοΟΠΪπ Ποία, ἰπνίοθπὶ 586. ἐπθηΐυγ. Λαᾶο, οὐΐαπιὶ δι ηβίθ ἢἰ 1 ΠῚ 

ὨΠΡΟΥ ἴῃ ΡΙΌρυ, τον, Ομ ]οοίν  Πὶ φαιδρωπὸς ῬΙΓΟΡΟΒ 1886, 
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τοιάδε εὐλμα: ϑῆλυς ἄρσενος φονεὺς 

ἔστιν. τί νιν καλοῦσα δυσφιλὲς δάκος 

τὐχοιμ᾽ ἄν; ἀμφίσβαιναν, ἢ) Σκύλλαν τινα 
οἰκοῦσαν ἕν πέτραισι, ναυτίλων βλαβὴην, 

1180 ϑύουσαν “Ζιδου μαινάδ' ἄσπονδόν τ᾽ ““ρη 55 
φίλοις πνέουσαν ; εἷς δ' ἐπωλολύξατο 

ἡ παντύτολμος, ὥσπερ ἕν μάχης τροπῇ. 
δοκεῖ δὲ χαίρειν νοστίμῳ σωτηρίᾳ. 

καὶ τῶνδ᾽ ὅμοιον εἰ τι μὴ πείϑω" τέ γαρ: 

1186 τὸ μέλλον ἥξει. καὶ σύ μ᾽ ἐν τάχει παρὼν τι» 

ἄγαν. ἀληϑόμανειν οἰχτείρας ἐρεῖς. 

ΧΟΡΟΣ. 

τὴν μὲν Θυέστου δαῖτα παιδείων κρεῶν 
“-- - " , ᾿" , Μ 

ξυνῆκα καὶ πέφρικα, καὶ φόβος μ᾽ ἔχει 

χλύοντ᾽ ἀληϑῶς, οὐδὲν ἐξηκασμένα. 

1116 τοιάδε τολμᾶ Υ͂. ΕἸ. (τοιαῦτα τολμᾷ ἘΝ) τοιαδὲ τόλμα 

ϑῆλυς Ἡ. 1. ΑΆγοη8. ΕἸρΡΟΙΒ. μοϑὲ τόλμα ἱπίθγραηχῖϊ, 

1180 Τιουῖ Ἅιδου μητέρ᾽, ἀποὰ ἔπογηΐ αὶ Θοποοααογθηΐ. 

Βουρϑὶ Ἅιδου μαινάδ᾽, ἀὰοὸ ἀποῖξ οριμοίου ϑύουσαν οἱ Επτ. Ηρα, 

1010 βάκχαις Ἅιδου. Μοχ ἀσπονδόν τ᾽ ἀράν διποπάαγ!ε Ηγμι. 
51. Μοάϊοθιιβ ἱμέρου οϑϑϑί, ζογίαββθ 1π|0}} 1} σου θμλι8 αἰγαμηαιιθ. ΟΟΥ- 

ΓΌΡΟΟΠΘμΙ, οἱ ΤΘΟ οὐ ΘΧίγθ μὴ ὙΘΥΒαΒ, ΘΧ ΘΟάθι ΠΙΡΥΔΥΪ ΘΥΓΟΓΟ 

Πα ΧΊ586. 

1185. 88 Τὐὺρτὶ σὺ μὴν οἵ ἄγαν γ᾽. ΠΙᾺ Αὐτ., μος Βοίδθ 

σοιτοχῖ, Η. Τῷ, Αμγθὴβ οοπ). χαὶ σύ μ᾽, ἣν τύχη παρόν, 

ΒοΒποίαον,. ἦν τάχ᾽ ἡ παρόν. 

1187 7 ρτὶ σαιδίων. Οὐοττ. ϑο ιϊι. 

1189 ϑβομηρίάον. κοὐδὲν, πᾶ σομ]θοίαγα ΟΑΥΘΓΘ ῬΟΒΒΌΆΠΙΙΒ 

γίγρα!α ροϑὲ ἀληϑῶς Ροβίία. Ἡ. Π. ΑΒγρηβ χλύοντα μύϑοις οὐδὲν 

ἐξηκαόμένα, ἰπιροηϊοδῖα8. Επροῦ ἀληϑὼς σου τάδ᾽ ἐξ. βθα ἐξηκαόμένα 



101 

1190 τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἀκούσας ἐκ δρόμου πεσὼν τρέχω. 1540 

1196 

ΚΑΣΩΝΩ͂ΡΑ͂. 

᾿᾿γαμέμνονός σέ φημ ἐποψεσϑαι μόρον. 

ΧΟΩΡΩΣ.: 

εὔφημον, ὦ τάλαινα, κοίμησον στόμα. 

Κ41Σ4}Ν2»Ὀ . 

ἀλλ᾽ οὔτε παιων τῷδ᾽ ἐπιστατεῖ λόγῳ. 

ΧΟΡΟΣ, 
ἘΝ »} ν , 2 Ν ν ͵ , 

οὐκ, εἴττερ ἔσται γ᾽ αλλὰ μὴ γένοιτο πως. 

ΚΑΣΩΝΩ͂ΡΑ͂. 

σὺ μὲν χκατεύχει, τοῖς δ᾽ ἀποκτείνειν μέλει. 150 

ΧΟΡΟΣ. 
ν ᾿] “«ὧ , 

τίνος πρὸς ανδρὸς τοῦτ᾽ ἄγος πορσύνεται:; 

ΚΑΣΩΝΩ͂ΡΑ. 
᾿ , ς ΕΣ Ψ - τ - 
) καρτ᾽ ἄρ᾽ αὖ σχαρεσκόπεις χρησμῶν ἐμῶν. 

ΟἿΣ ΠΟΙ ΟΡΡΟΠΔΠΙΙΙ ὙΟΥΪΒ, (ΠῸ 5ΙΠΡΙΘΧ εἰκάζειν ΟΠ ΒΟ] πὶ ἴπ|]- 

ἰὴ], 564 οὐϊατη σΟΙΠΡΑΓΘΠΟῚ οὐ ΘΟΙ ΠΟΙ μαἹ νἱμὶ παρραύ ὃ 

1194. ΠΥ εἰ παρέσται γ΄. ἙἘπιοπάανί Ββομίί. 

1196 ΤΡ] ἄχος. Οὐουν. Αγ. 

1197 ΤΑΡτὶ ἀρ᾽ ἀν παρεσχύπης, ϑρτα βουϊρίο ει. Οὐγι. ΚΙδὰ- 
56}. θα. παρασχοπεῖν ἀπσπι ΠΟῚ Υἱἀθαίαν Ππηρὶ ρΌ586. Ομ σ6Πη6- 

ἔνο (ν. ἸΚδυβίθῃ!! ΟὉΤη πη Θ ἢ ΑΓ 111), ϑΒΡΙΘΟΥ ἡ χάρτ᾽ ἀρ’ αὖ χρη- 
) ΐ 

᾿ 2 , ͵ Η Π ἐν ᾿ " ᾿ 

ὅμον παρεύκοπεις ἐμὸν, γ6] ἡ χάρτα χρησμὸν αὖ παρεόχοπεις ἐμοῦ; 
ἸῸΝ 5 ἡ ἢ ΑΥ Ἐ ͵ 5 

Υ6] ἡ χαρτα χρησμῶν ἡσϑ᾽ ἐμῶν παράαόκοπος. Ησρο οομῃίγαγίατω 
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ΧΟΡΟΣ. 

τοῦ γὰρ τελοῦντος; οὐ ξυνῆκα μηχανήν. 

ΚΑΣΑΝΩ͂ΡΑ. 

καὶ μὴν ἄγαν γ᾽ “Ελλην᾽ ἐτείσταμαι φάτιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

1200 καὶ γὰρ τὰ πυϑοόκραντα' δυσμαϑῆ δ᾽ ὅμως. 1285 

ΚΑΩ͂ΣΑΝΩ͂Ρ“. 

παπαῖ οἷον τὸ πῦρ ἐπέρχεται δέ μοι. 

ὁτοτοῖ, “1ὐχεὶ ᾿Ζπολλον, οἱ ἐγω ἐγώ. 
αὕτη δίπους λέαινα συγκοιμωμένη 

αϑῦὺ οἱ αποᾶ ἀϊοϊίαγ ἐπίόχοπος, δορί αἰξπφοηθ., ἅὰ0 σὑρῦθοὸ 

ΑΘΒΟΒΎ]ὰΒ πιϑι18 οδὲ ἴῃ Εατη. ν, 908 : 

ὁποῖα νιχῆς (ἴοτί. ὁποῖ᾽ ν εὐχῆς) μὴ χακὴς ἐπίσκοπα. 

1198 Ῥοβὶ τελοῦντος ἱπίθυυοραίοηβ 5᾽σΊ ΠῚ Ροϑαϊ, Ὑα]ΡΟ 

866 σοπ]μρ πα ., ἀππὶ ΠΟΙᾺ] σοηρί γι τελοῦντος ἃ ὙὑῸγΡῸ 

ξυνῆκα ΡῬοηάογο ρΡυίΐδηΐ, αποά ἰππὶ ἀθπιιπ ὑθυιπὶ Θβ8θΐ, 8] ΟΠ ΟΓΟ 

Βᾶθο 40 ἱπίογξδεοίοσθ πδυσδυθηΐασ, ΕΔ01}18 οοπ]θοίατα οβδβοὲ οὐ 

ξυνῆχ ἀμήχανα. 

1200 Τὴρτὶ δυόσπαϑῆ. Οοτν. Οδῃίογαβ. 

1201 Μ᾽ οΥβιι8 ΘΟΥΓΙΡί 8, πραπ6. τη] ᾿ΠΟΥΘῚ ΠΣ ΗἩ ΟΥΠΊαΠΗΐ 

οοη)οθοίατα τόδ᾽ οἷον. ΜΙβμὶ δ 1159-- 1 γοβρίοϊθηι τογαπη 5ἰΠ}}}11- 

ταἀ0 οἰϊαπη ὙΘΥΒΙ ΠῚ ΓΟΒΡΟΠΒΙΟΠΘαΙ δἀἀαχίββο υἱάοίασ, Οαᾶτο ἢ πο 

ἴογθ ἴῃ πιοάσμη ἢᾶ6ΟῸ Γοῆηρθηᾶδ 6886 ΟΘη860 : 

παπαὶ παπαὶ, 

οἷον τὸ ϑεῖον αὖ με πῦρ ἐπέρχεται. 

ΘΕΙ͂ΟΝ φῬοβὲ ΟἹΟΝ ἴδοι! δχοϊαϊ, δέ μοι ᾿προγίπης δἀάϊξιμη δβέ. 

1208 Ιὐἱθγὶ δίπλους, 1200 χύτῳ, 1207 ἐπεύχεται, 1208 ἀντι- 
«ἰδσαόϑαι. Ἐπηοηάδγαπί Υἱοῖ,, ΑἸγ., Π1πᾶ., ΒΙοΙ,Γ, 
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λύχῳ, λέοντος εὐγενοῦς ἀπουσίᾳ. 

1206 κτενεῖ μὲ τὴν τάλαιναν" ὡς δὲ φάρμαχον 1200 
τεύχουσα κἀμοῦ μισϑὸν ἐνθήσει ποτῷ. 
χαἀπεύχεται ϑήγουσα φωτὶ φάσγανον 

ἐμῆς ἀγωγῆς αντιτίσεσϑαι φόνον. 
τί δῆτ᾽ ἐμαυτῆς καταγέλωτ᾽ ἔχω τάδε, 

1210 καὶ σκῆπτρα καὶ μαντεῖα περὶ δέρῃ στέφη: 1500 

σὲ μὲν πρὸ μοίρας τῆς ἐμῆς διαφϑερώ. 

ἔτ᾽ ἐς φϑόρον πεσόντ᾽ " ἐγὼ δ᾽ ἅμ᾽ ἕψομαι" 
ἄλλην τιν᾽ ἄτης ἀντ᾽ ἐμοῦ πλουτίζετε. 

ἰδοὺ δ᾽ ᾿“πόλλων αὐτὸς ἐχδύων ἐμὲ 

1216 χρηστηρίαν ἐσϑῆτ', ἐποπτεύσας γ᾽ ἐμὲ 15τῸ 

κἀν τοῖσδε κύσμοις καταγελωμένην μέγα 

φίλων ὑπ᾽ ἐχϑρῶν, οὐ διχορρόπως μάτην. 

καλουμένη δὲ φοιτὰς, ὡς ἀγύρτρια 

πτωχὸς, τάλαινα λιμοϑνὴς ἠνεσχόμην. 

1211---18 Ααγδίτι8 ὅφὲ. ὅ':64 δὲ τοοία ὙΥ 6] οἴκουτιβ τοίου δᾶ 

᾿ΠΓὉ] Δ ἃ γαίθ αἰβοθυρίατη, ἀππὶ βοορίσιμ) ἐδοὶϊΐθ ῥγΟ] οἱ. Μοχ 

ΠΟΥ ἀγαϑω. δ᾽ ἀμείψομιαι ; απ886. ΡὈΥΆΘΟΪατΘ ΗδΥΔΠΗ18 ΘΠ] αν. 

Ἐππάοπι οὐ Θ᾽ δ η]θῖτι πὶ βθουίτβ 81πῈ ἄτης ΞΟ. θΘΠΐο8. ΡΤῸ ἄτην : πϑτὴ 

ναΐθβ ἰηΐαιιβία ῥγδθαϊοθηίο5 ἃ (ἰἀββαπᾶτα ἀτὰς ὙΟΘΑΥΪ, ΤΠ] Ϊ ΠΟῚ 

ΡτοΡδίαν. ' 

1216ὅ--11 ἐποπτεύσας δέ με Ὗ. ἘῚ. ἐπωπτεύσας δὲ {6 Ἐς 

εὐ Τ)1η8. 564 βθουμᾶδθ ΡΘύβοπδρ ἢΐα ἸΟΟι5. 6886 ΠῸΠ Υἱάθίμσ, ΜῸΧ 

μέγα Ῥίο μέτα γοϑύϊθαϊ ἩΘΥΤΊΔΠΠτι8, αὶ Θθίθυα τητιίαγθ ΠῸῚ 46Ὀ6- 

Ρθαί. Ηοο οπὶπὶ αἴοὶϊξ ναΐθβϑ : [πὶ ἀπ ῖππη ΠΟΙ Θβΐ, Π16 ἱπη ΠΟΥ 0 

ΕΥΓΊΒα τ 6886, απ πΠὶ ΟΠΊηἶα απᾶ6 οἰ γίθιιβ ΡΥΘ ΙΧ ΘΥ τη Θυθπουϊπέ, 

1218. 159 ΜΙΊΓΟΥΙ τορίδτη ὙἱγρΊΠΘΙη [ἈΠ]6 ΘηΘΟΙΆ ΠῚ : 564 οπΊηΐα 

ἸπιοΥ ΡΥ Θέ μἹ αὐεβοῖα. ( Θομ πηριηῦ ὡς ἀγύρτρια πτωχὸς τάλαινα 

λιμοϑ'ς) τ] ποη νἰἀθηΐαν δἤϊσουθ αὐ ΑΒ γ]8 Πο. πὸπ αἰ ΧοΥῖ, 

ΒΙονηΐ. φοι βάς. 
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1220 καὶ νῦν ὁ μάντις μάντιν ἐχπραάξας ἐμὲ 1975 

ἀπήγαγ᾽ ἐς τοιάσδε ϑανασίμους τεὐχας. 

βωμοῦ πατρῴου δ᾽ ἀντ᾽ ἐπίξηνον μένει, 

δέρης κοπείσης φοινίῳ προσφάγματι. 

ο΄ οὐ μὴν ἄτιμοί γ᾽ ἐκ ϑεῶν τεϑνήξομεν. 
1225 ἥξει γὰρ ἡμῶν ἄλλος αὖ τιμάορος, 1280 

μητροχτόνον φίτυμα, ποινάτωρ πατρός" 
φυγὰς δ᾽ ἀλήτης τῆσδε γῆς ἀπόξενος 

κάτεισιν, ἄτας τάσδε ϑριγκώσων φίλοις" 

ἄραρε γάρ τις ὅρχος ἐκ ϑεῶν μέγας 

1230 ἄξειν νιν, ὑπτίασμα κειμένου πατρός. 125: ωϊ 

1220 Ἐοτίαββο ἐχσράξων. ϑ6α οεδμι {Ππ ξουτὶ ροΐοβί. 

1228 ΓΙΡῚΙ ϑερμῷ κοπείσης. Μαϊρο ϑερμῷ κχοπείσῃ (δαὶ 
κοπεῖσαν) φοινίῳ προσφάγματι. 4 8}18 ΑΘΒΟΏΎ 8 ΠΟῚ ΒΟΥ ρδῖ:. Βθ- 

ααϊγίαν 4] 71ἃ πον οβῖτβ ἀϊοίαπη οἱ απο οππὶ ἐπέξηνον σοηρταδέ, 

ἴῃ 40 4πππὶ ΠΟΙΠῚΪΠ68 ἀΘΟΟἸ]Θη αγ, υἱᾶθβ βου θοπππη 6886 δέρης, 

40 οὐϊδπὶ χοπείόδης ἀποῖί. Ἐπαβίαιῃ, δᾶ Οἂ, 11, 237 παρϑέμενοι 

κεραλάς" προτείναντες ἢ ὡς ἐν ἐπιξήνῳ ϑέντες ὥστε χοπῆναι. 8680]. 

δὰ 1]. ΧΙ, 261 τοῖο δ᾽ ἐπ᾽ Ἰφιδάμαντι χάρη ἀπέχοψε παραύτάς" 

ὡς ἐπιξήνῳ χρησάμενος τῷ τοῦ Τριδάμαντος σώματι. 

1229 ἨΗΐσπο γνοϑύβϑαμπι, αἱ ἴῃ ΠἰὈΥ8 ροβὺ 1285 Ἰορί ταῦ, 880 ΙοδῸ 

τοάαιαϊ: Ἡθυπδηπυβ. βοᾷ ἀπππὶ Πἰργὶ μαθοδηΐ ὁμώμοται γὰρ 

ὄρχος, δτδτηπηδίϊοιι8 ἴῃ Οταπιου Αποοᾶ. Οχοι. Ἱ, Ρ. 88, 8 οἱ ἱπ 

ςο. γοβ8. Εἴγῃι. Μ. Ρ. 184, 85, ἈΡὶ Ὧθ γῦρο ἀρηρέναι 86,1 0ΌΓ, 

ΘΌΠᾶρτη ΥΘΥΒΙΠῚ, ΟΠΊΪ5880 ΡΟΘίδθ ΠΟΙΏΪΠ6, 516 βογρίατη δῇοσί : ἄραρε 

γὰρ ὄρχος ἐκ ϑεῶν μέγας : ἀπᾶθ Ὀἰπα. ΔΟΒΟΒΎ]Ο γοβεϊξαϊς ἄραρε 

γάρ τις ὄρχος, ϑομποῖάον, ἄραρο μὲν γάρ. 

1280 ἀξειν νυν ΕἸ. ἄξει νιν Ἐς Θαϊᾷ ε[: ὑστίασμα, 4ποᾶ 

ναϊρο [ἰ6 ἰπίουργοίδηαισ αὐ ΠΙ81] δαάδὲ ποίϊοηὶ χειμένου πατρός, 

ΡΓΪπη8. ᾿π 6] οχὶς Καγβίθη. 6 Ἰᾶθπιὶ ργδθίου πθοθββι ἰϑέθπὶ βου ρβὶ: 

ἥξειν τιν. ΝΒ πουΐδηάθτη. ΠῚ Ἰυγασιηι 86. {Πὰπὶ ἀ6 ΘΧΙΠο γο- 
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, τῆν να. ἡ. 5 ν , Σ ο εἰ ᾿ 

τί δῆτ᾽ ἐγὼ κατοιχτος οὡὁδ᾽ αγναστένω, 
»“ 7η 

ἐπεὶ τὸ πρῶτον εἶδον Ἰλίου πόλιν 
πράξασαν ὡς ἔπραξεν, δὲ δ᾽ εἷλον πόλιν 
οὕτως ἀπαλλάσσουσιν ἕν ϑεῶν κρίσει; 

1235 ἰοῦσα κἀάγω τλήσομαι τὸ κατϑανεῖν. 1200 
“Ζιδου τούλας δὲ τάσδ᾽ ἐγὼ προσεννέπω" 

ἐπεύχομαι δὲ καιρίας πληγῆς τυχεῖν, 

ὡς ἀσφάδαστος, αἱμάτων εὐθϑνησίμων 
2 , ΡῚ , , 

αἀπορρυέντων, ὁμμα συμβάλω τόδε. 

ΧΟΡΟΣ. 

1240 ὦ πολλὰ μὲν τάλαινα, πολλὰ δ᾽ αὖ σοφὴ τ505 
! 

γύναι, μαχρὰν ἔτεινας. εἰ δ᾽ ἐτητύμως 
᾿ Ν ς » ἊΥ » ͵ 

μόρον τὸν αὑτῆς οἶσϑα, πῶς ϑεηλαάτου 

βοὺς δίκην πρὸς βωμὸν εὐτόλμως πατεῖς ; 

ἀποίαγτιτη 6556, απ ΗΠ γραϊξαβ. ουϊῦ Ῥγοβίγαι ραίτ5. αἀπαβὶ γοϑαρὶ- 

παῖϊο, δἰβιοι! ογθοῖο. Οἱ. ΟΠοθρη. ὅ08 καὶ μι ᾿ξαλείψης ὁπέρμα 

Πελοπιδῶν τόδε᾽ οὕτω γὰρ οὐ τέϑνηχας οὐδέ περ ϑιανῶν. 

1291 ΙὐΌΥῚ χάτοιχος:. δοορίῖ β΄ οδΠ ΡΟ. ΘμηΘ Πα πθιη,, οἵ. 

ἔποικτον ν. 1600. Ὑ)ΊΘ56]ΟΥ χάχοιτος. 

1282 Τὴρτὶ οἱ δ᾽ εἶχον πόλιν. ϑοΥῖρβὶ εἶλον 6Χ Μαβρταν 

ΘΠ ΘΠ ἀδίίοπθ ΠΟ 801ππὶ ρΠ]ΟΝγα, 864 Ποσοββαυῖα, ΝᾺ τσυραία 

ἩΪΗΪ δαδίρ 118 4πᾶ6 ργδθοθᾶπηξ, ἀπὰπὶ σόλιν πράξασαν ὡς ἔπραξε 

πῸπ πιαρὶβ 8 ὈΡΘΟῚ ἀπθτη δᾶ οἶγα8 ρουἷποαῖ ; οὐ γϑυρα οὕτως 

ἀπαλλάσσουσιν ἄς τὸ ργαθβοηίϊ, ποη ργδοίουϊία,, γαΐθπιὶ Ἰοα αὶ 88{15 

ἀροΙαγδηΐ. 

128 ΤΑρτὶ ἰοῦσα πράξω. Ἐπιοπά. Ἡδβι Ἶπ8. 

1230 τὰς λέγω. Ἑπηοπά. Απγδίι. 

ἼΡΤΟ. 1 “ὐλλαὰ" δὲ νὺ ΕἾΝ δὲ αὐ. Ἐ. 

14 
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ΚΑΣΑΝΩ͂ΡΑ. : 

οὐκ ἐστ᾽ ἄλυξις, ὦ ξένοι " μόρος πέλας. 

ΧΟΡΟΣ. 

1246 ὁ δ᾽ ὕστατός γε τοῦ χρόνου πρεσβεύεται. τϑ0ὺ 

ΚΑΣΑΝΔΡΑ. 
ἤχει τόδ᾽ ἤμαρ' σμιχρὰ χκερδανῶ φυγῇ. 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿ , 

ἀλλ ἔσϑι τλήμων οὖσ᾽ ἀπ᾽ εὐτόλμου φρενός. 

ΚΑΣΩΑΝΩ͂ΡΑ. 

ἀλλ εὐκλεὼώς τοι κατϑανεῖν χάρις βροτῷ. 

ΧΟΡΟΣ. 
Ε] ᾿ Ε] Η » - ᾿] ͵ 

οὐδεὶς ἀκούει ταῦτα τῶν εὐδαιμόνων. 

1244. 45 οὐ (οὐ) ξένοι χρόνῳ πλέω Υ. ΕἸ. πλέων Απγαίαβ. 

χρόνον πλέω Ἡθτπι., π6 πηΘ]]ΟΥῸ8. ΑἸΙΟγατα ΟΠ] ΟἴαγαΘ. Θυϊὰ 

Οὐββαμᾶγα ἀἰοαί, ΟΠοσῖ τοβροηβιπὶ ἄοσογο ροίΐοδῦ, ουἶπ8 γϑγθα 8ὶ 

ΡΟΙΡΟμθυ8, βθη 88 δὰ ὁ δ᾽ ὕστατος βυρρίοπᾶμπι 6586 ϑάνατος 

ΒΙγ 6 μόρος : βογδείηια ηιαση μα ἩΔΟΥ5 5 δὲ αὐ ἰοηῖριι5 γοβριοὶς , ορίἕπια 

65ί, ἰθπιρουϊδ ἸποτῸ ϑιροταὺ τηουίθπὶ Ῥγορί παθδτῃ : οαΐ 86 η θη ἶδ6 

ΘοΠὐγαυ πὶ οϑὲ ΕΠ θ0 0115. ρατδάοχοπ λέγουσα χέρδος πρότερον (μόρον) 

ὑστέρου μόρου. ατπη, αὖ πιϊἐζαπι 8118 ἱπέθγργθίαιομθβ, πὸ ὁ ὑύτατος 
ΟΧΡΟΠαΒ ὁ ὑότατος ϑανῶν, οὐβίδε νυθαπι πρεύ ββεύεται αποᾶ ΓΟΠῚ 

ΡΥδοϑίδηίθη, ποὴ ΠΟΙ ΪπΘ αὶ Θαία πη βρη ῆοαί, Ξ΄ τη] ο πὶ ΦΘΠΘΕΝΙ 

ἀϑαπὶ μαθ68 Ῥοιβ. 692 ὡς ἄμεμπτος ὦ χρόνου. Ηδθο 8ὶ τϑοίβ 
αἰβρυίαία βαπί, ΡἈ͵ΓῸ χρόνῳ, ΘΧ ΡτΟΡΙ Πα 0 χρόνου οὐἵο, ΤΟΡΟΠΘη- 

ἀυπὶ οδὺ μόρος οὐ πλέω ἴῃ πέλας τηπίδηααπ), ὦ ξένοι Οαβδαν. 

1248 ἴῃ ΠΡγ1β ροβὲ 1249 Ἰοριίαν, Τγαηβροβαῖ ΗΠ δι α8, 
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ΚΩΖΣΩΝΕΙ͂ΡΖ. 

1250 ἰἑω πάτερ σοῦ σῶν τὲ γενναίων τέχγων. 180 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δ᾽ ἐστὶ χρῆμα; τίς σ᾽ ἀποστρέφει φόβος; 

ΚΑ͂ΣΑΝΑΡΑ. 

φεῦ φεῦ. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί τοῦτ᾽ ἔφευξας ; εἴ τι μὴ φρενῶν στίγος. 

ΚΑΣΩΑΝΩ͂ΡΑ͂. 

, «ς - 

φόνον δόμοι πνέουσιν αἱματοσταγῆ. 

ΧΟΡΟΣ. 

1250 χαὶ πῶς; τόδ᾽ ὄζει ϑυμάτων ἐφεστίων. 1510 

ΚΩΣΩ͂ ΝΩ͂Ρ.“. 

ὅμοιος ἀτμὸς ὥσπερ ἐκ τάφου πρέπει. 

ΧΟΡΟΣ. 

“ ! 

οὐ Σύριον ἀγλάϊσμα δώμασιν λέγεις. 

ΚΩΑ,ΣΖἍΝΜΡΑΩ͂. 

Ὅν , 

(ω ξένοι, 1810 

1250 ΤῊ] τῶν τε. Οὐοὐν. Απνϑίαβ. 

1254 ΤῊθΥ] φόβον. ΟοΥν. Αυτγαία, 

1258 Απηίο ἤπηο Ὑϑβη] ἴῃ [ἰυγ]8 οὐ δαϊοπῖθιιβ Ἰθραηΐαν 

γΘΥΒῚ8 ἀπο, 4108 ρμοβί 1269 οοἸ]οοανὶ, Ηος ΙοοῸ ροβὶτὶ παῖ οἴ 
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οὔτοι δυσοίζω ϑάμνον ὡς ὄρνις φόβῳ 

1200 ἄλλως ϑανούσῃ μαρτυρεῖτέ μοι τοῦδε, 
ὅταν γυνὴ γυναιχὸς ἀντ᾽ ἐμοῦ ϑάνῃ, 

9: ἢ , χε αν Αι Ν , 
ἄνηρ τὲ δυσδαμαρτος αντ᾿ ανδρος πέση. 

ἐπιξενοῦμαι ταῦτα δ᾽ ὡς ϑανουμένη. 1320 

ΧΟΡΟΣ. 
Ἂν - 2 ὦ τλῆμον, οἰχτείρω σὲ ϑεσφάτου μόρου. 

απ θορα θη θι5. θαι οαπὶ 564 θη 015 ΟΟμδογοηΐ,, 0 ΒΘ Θη8-- 

ΓᾺΠῚ ΠΟΧΊῸΠῚ ᾿πηρΟΥ ιη6. Τ᾿ ΘΥΤ αρηΐ, ΗἩΟΥΤΌΤΟ ΡΘΓΟι 58 Δ Ὁ δϑαϊθιιβ 

γοίαρογαῦ ναΐοβ, οαθα]5. οὐ ΒΘΡΌΪΟΥΙ Οὐἀογθ) ΘΧΠΔΙΔΥ αἀἰου 85. ππαθ 

ΟΠοΟΥΟ ΥἹΟΙ ΔΙῚ ΠΟΥ ΒΡΔΥΡῚ νἱάθίαν ἢ ΠΟ ΒΘΠΙΡτΒ δἰ ἢγπηδῦ 86 

ΠΟ 8ίπηθ οδιιϑα ἰΔΠΊΘΠἰαΥΪ : οὗτοι δυσοίζω ἄλλως. Ααᾶθ. αποᾷ ἰὼ 

ξένοι ἀρίϊιβ ἴῃ ΟΥ̓ΔΙΙΟΏΪ8. ἸὨ1Π 0 ΡΟΙΙἑαγ, οὖ βρύα 1169 ἐοὺ ἰού οἱ 

1201, 8ῖ τϑοίθ {Ππηὶ ἸοσιΠ ΘΠ ἀαυ μη 85, παπαὶ παπαὶ. Αἱ ἀλλ᾽ 

εἶμι χτὲ. ἴῃ ῥήσεως ἤπο δρίθ ροπιηΐασ, απο οὐΐϊδηη ΡΠ ΟΟΪΘ 8 

Α͵]ὰχ ἄοσούβ ροΐθϑῇῦ, ααἱ πιουϊζαγ8 ἀἰσθηαὶ ἤπθπὶ ἔδοϊξ ἴῃ ὙΟΥθῚ8 

5 Π}}ΠΠ1Π}18 : τὰ δ᾽ ἀλλ᾽ ἐν Ἅιδου τοὶς κάτω μυϑήσομαι. 

1269. 00 ΓΙΡΙ φόβῳ" ἀλλ᾽ ὡς ϑανούσῃ . .. ἄλλως 5ογθθη- 
ἅἄμπη 6586 Ὑἱᾶϊν Ηουηδηπι8. ϑ6α αἰὰ 51 δυσοίζω ϑάμινον οἱ αυϊὰ 

ΟΠἶἷηΟ {ται οθέμσμη ἢἶσ 5101 νϑὶῦ, ποαπθ 1116 πθῆὰο αὐϊδαθαμι Ρ᾿γῸ- 

ὈΔΡΙ ΠΟΥ ΟΧρΡΙΙοανῖῖ. ουθοπάσμι νἱάοίαν 

οὗτοι δυδοίζω ϑανασίμοις ὄρνις φόβοις 

ΟἿ, 1889 ἡ δέ τοι κύχνου δίκην τὸν ὕστατον μέλψασα ϑανάσιμον 

γόον. Θυϊάπαιη ἃ ΟἸοσο ρμοΐδί, ᾿Ἰμΐθυ σοΙητη ηΐαίουοβ ὩΟἢ ΘΟΠΥΘΗΪ, 

Βρᾷ νὸχ σόδε βαι5 ἀθοϊαταΐ, ἱπίογιππαίδμν ναΐθμι, οἷν ῬΘΥ (οί τα 

νἱύδηλ ἤάθ5. ΔΌΥΟΡΑΡαῦΠΓ, 56 η68. ΟΌΒΘΟΥΑΥΘ αὐ τηογίπθδο ἰδδίθβ βἰπΐ, 

ΤΟΥ γᾺ 6. γί οἶα ΠΟ ἰὐγΙῖα [π1586. 

1208 Μψουρο ἐπιξενοῦμαι νἱάθίιν δ᾽ σπἰῆοανὶ, Οαββαηάγαπ Ποδρῖ- 

Θ 1 αιαϑὶ ἃ Ρδίσο ΠΟ (προστάτῃ) ἢοο ἰοβιϊπηοηΐ πὶ Ροΐοτο. ΗθβΥ ΟΝ. 

ἐπιξενοῦσϑαι " μαρτύρεὄϑαι, πορεύεσϑαι (). ΟἿΆ ξενοδοκῶν, ξενοδο- 

κοῦμαι, ἐπιξενοδοχοῦμαι ἀρ! Θαπάοπι, ξεινοδόκος ἴθ ΔΡΟΙ]οΟμΙὶ Τοχ. 

ΠΟΙ, 61., 6011. Εΐγμῃ. Μ. ρΡ. 610, 48, 
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ΚΑΣΩΑΝΩ͂ΡΑ. 

1205 ἅπαξ ἔτ᾽ εἰπεῖν ῥῆσιν ἢ ϑρῆνον ϑέλω 
2 Ν Ν ἜΣ Ὁ « , 5 3 ! 

ἐμὸν τον αὐτῆς. ἡλίου δ᾽ ἐπεύχομαι 
Ν -»" - “ , 

πρὸς ὕστατον φῶς τοῖς ϑεοῖς τιμαόροις, 

ἐχϑρῶς φονεῦσι τοῖς ἐμοῖς τίνειν ϑέμιν 1325 
ΡῚ "- ἤ 

δούλης ϑανούσης, εὐμαροῦς χειρώματος. 

1270 ἀλλ᾽ εἶμι χάν δαμεῖσι κωκύσουσ᾽ ἐμὴν 1318 

1205 Τριπι. οὐ ὑϑοῆνον. ϑαδρίοον εἰσεῖν ϑγησίμη, ἀπδτηαιδπι 

ΑΘΡΟΠΥ 5. ἔουσταα ϑιαγνάσιμος τὖὶ 5016, 564 {Π4 [ουτηὰ Βα θοϑύ νοοίθιι5 
ν᾿ 

εὐϑνήσιμος (1288) οἱ ϑνησμιαῖος, Θκβίαίαπθ ᾿πὶ ΑΥΙΒΙΟΡΠ. ΡΎΔΙΏΠΗ. 

Δυσαμηθηΐο ὅορῃ. Ο. Τὶ ν. 7, βοουπάπτῃ οοα, ΕἾἸον. Γ. 

1200---Ο8 ΤΑρυϊ ἡλίῳ δ᾽ ἐπεύχομαι πρὸς ὕστατον φῶς τοῖς 

ἐμοὶς τιμαύροις ἐχϑοοὶς φονεῦσι τοῖς ἑἐμοὶς τίνειν ὁμοῦ. γατῖα 

ΥΪΙ ἀοοὐ ἰθπίαγιιηΐ, απ886 ΠΪ811 αὐἰποῖ Πἰς Ὑθίθουυ ἢ ̓ηΐθυ ΟΠΊΠ 68 

Θιαΐποῦ ᾿πηρθηΐοβα ΕἸΠΡΘΥ οοηθοίαγα : τοὺς ἐμοῖς τιμαύροις ἐχϑοὰς 

φογεῦσι τοῖς ἐμοὶς φαίνειν ὁδούς, 486 ἴδλθῃ οππὶ δούλης ϑαγούδσης 

ΘΟΠΪΠΗΡῚ πθαπθαηῦ, {8Π| νΘΥῸ ἀπαπη 3.0] Β0Θ] ΤΠ ἰθϑ 8 510, ΠῸΠ 

γἱπᾶοχ., βου ΪΡ 5] ἡλίου (οε πος ααπίάθπι 781 Καὐϑίθη τι ΓΘΡΟΠ ΘΠ ΠΠὶ 

1η06]]Θχουδῦ) δ᾽ ἐπεύχομαι πρὸς ὑότατον φῶς τοῖς ϑεοὶς τιμαύροις 

(οἴ. 1824 βροτῶν τιμαύρους ϑεοῦς) : ἐμοῖς οΥαμη οϑῦ ΘΧ ΘΥΤΟΙῸ 

ΡΥ δα γϑύϑιβ ΒΘ θη 18. ΘΧΙΓΠ ΠῚ 51}. 116 ΌΘΥΥΔΠΓ18. Πθοῖπο 

ῬτῸ ὁμοῦ ΓΘα.Ϊ ΣΙ Γαγ ΠοΙη6η, 4ποα οὐ οαπὶ τίνειν οὕ ΟἿΠῚ δούλης ὅ,α- 

γούσης ΘΟΠ͵ΠσΙ Ροβδιί, πόαν ὁσις» 4τἰὰθ ΥῸΧ 886086. ἀρπὰ 

Ἡοιπθίιμη 46 ἀθογιμι νἱηαϊοία. τιβαγραύαν, 5604. ἀρὰ ὑγαρίοοθ. Ποὴ 

Ἰορῖταν, οὐ ϑέμις (Ὁ οὐ Θ᾽ ὁοηξιδαθ, αὖ 886Ρ6), 4110 1086 ΑΒΘ 5 

᾿ι81185 δϑὺ ἴῃ δ. Ρ0]. ν. 490, δοοὶ τίνειν ὁμοίαν ὑϑέμιν (ροοπάηι ἐπι  γ6}. 

Ηῖο ὑϑέμεν τίνειν (υἱγπιήϊοίαηι μον 5οἰνθγο ) αἰοῖτιπι οδῦ, αὖ βιργὰ 770 

ϑεοῖδι χάριν τίνειν οἱ Ῥίοτη. 98 τίνοιμ᾽ αὐτῷ χάριν. ΟομίονΣ Η65. 

ὙΠοορ. 224 οὐδέποτε λήγουσι ϑεαὶ δεινοῖο χόλοιο, πρίν γ᾽ ἀπὸ 

τῷ δώωσι κακὴν ὄπιν ὁότις ἀιιάρτῃ» ἃ ἸΘΒΟΙΟ ἃπ ΠΟΒΙῸ ἀποαιο 

ἸΙοθο βου! θοπηᾶϊιηι 810 ἐχϑιρὰν φονεῦσι .. . τίνειν ϑέμιν. 

1270. 171 αηίο 1258 Ἰοροραπίαν. Τιθυὶ κὰν δόμοισι. Θῃίθηιία 

τηϑἸθϑΐω οϑῦ, ΡΥ ΔΟΒου τὴ βθαπθηίθ ἀρκείτω βίος, ἀθ νουΡο, αποὰ 
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᾽ ,’ ͵ ων ᾽ , , ᾿ 

“γαμέμνονὸς τὲ μοῖραν. ἀρκείτω βέος. 1314 

ΧΟΡΟΣ. 
ἘΝ , , ΕῚ ᾿] -»Ἤ ᾿ ἰω βρότεια πραγματ᾽" εὐτυχοῦντα μὲν 

- "»" , 2 ν - σκιᾷ τις ἂν πρέψειεν" εἰ δὲ δυστυχῇ, 
- ͵ 

βολαῖς ὑγρωώσσων σπόγγος ὦλεσεν γραφῆν. 
127 καὶ ταῦτ᾽ ἐκείνων μᾶλλον οἰκτείρω πολὺ. λ380 

ν Ἢ , , 
τὸ μὲν εὖ πράσσειν ἀκόρεστον ἔφυ 
πᾶσι βροτοῖσιν: δαχτυλοδείκτων δ᾽ 

ΓΘΡΟΠΘΠΔαπὶ 810, ΠΡ] ΡῚ ρμοΐοβί. Καγβϑί. ϑαγνοῦσι. Ῥτορίπβ δὰ ἰ1- 

Ὀγογα βουρίπταιη δοσραϊς ααοὰ ΛΟΒΟ ν]ο νἱπάϊοαγθ διιδιι8 ΒΌΤΠΩ, 

ααπῃ Ἐλατ ρί 08. ἱπΠ ΑἸΙο. ν. 127 ἀθ Αθβου]ϊαρίο ἀϊοαὶ διιαϑέντας 

γὰρ ἀνίστη, οοπῇ, Τγοδά. 176. Τῥρ}. Ὁ, 199. ΑΘΒΟΙΎ]αΒ5 080, ἔππι. 

91, ἐν φϑιτοῖσιν. 

1212-τὸ Οπδββαηάγαρ σοη πα θη παν, «αοἀδμητηοο ΠΘΟΘββασὶθ, 

ααστὰ γοῖὰᾶ 608 ῬΟΙΌΓΔΙΙΟ ἱγα]θοία οβδϑοί, δᾶ ἰα]68 ἀθ πηΐϊνουβα 

Ποπιϊηαπὶ σΟΠἰἴοημ6. βοη θη 5. Υἱγσῖπὶ τη θῇ ΡΙΟΡΙ πη τπιδτη ΘΧΠΟΥ- 

"6 ηΠ1 π Εαπ]ρί ἄορ αὐϊάομη {Πα αγτὰπὴ [α]8586 Ραΐο. Υ δἰοϊηδίυν 

Οὐββαηάσα, πῸη Ρ]Οβορ αίασ, ἀοοραϊξ αποᾶ Ρ6Ὶ ἰοίαπι ᾿δποὸ 

ΒΟρηδ Ἰοηρίουθ8 Οδββαηᾶγαθ ΟΥ̓ ΟΩΣθ 8. ΘΠΟΥΠΒ Βῖγ6 ΡΟΥ 8 ΘΟΥΥ- 

Ρ ϑθιιβ ααδίθυ ηοβ ὙΘΥΒ8. 800) 0] Ὁ : ν, 1148. 1187. 1240. ΤΥ] 

ἀντρέψειεν. ῬοΙΒοΠὰΒ. ἂν τρέψειεν. ΑΘΒΟΒΥ} ταδητπὶ Βοἰββοπδᾶθ 

γοϑυϊαϊΐ, τηοᾶο οὐτὴ ὙΥΙΘΒΘΙοτο οἱ Οοηϊηρίομο ὄχιᾷ 50 1085 (ῬΠουϊαΒ 

πρέψαι" τὸ ὁμοιῶσαι. Αἰδχύλος), οἱ σκιάν οὰπὶ ὙΥ ΘΙοἸκογο ὄχίαγρα- 

φίαν ἰηΐογργοίθυβ. ἤ]ονίαίϊνιι γὸ5 βοσιπάας «ἀν δναίϊονὶ 5ἰηεΐίο5 
ἀΐοας ; γϑϑιις αὐνονεὶς ( δυστυχοὶ ΒΙοι, οὐ 1)1πη4.. ἐογίδββο γθοίθ), 

{[μοϊ να [ογίια, ημαρὶ βροηφία αὐδίογβαηι, ἱπιαρφίθηι ἀοἰοί. Σχια- 

γραφία οϑὲ Ρἰοίαγαθ σι πιι8β απο οΧ Ἰοηρίπαιϊο βρθοίδη 8 ἔγαα ὁπ 

ἴαοϊ!. Ὑ, Αὐἱδβί, Ἐμοί, 1Π|,.12. ΡῬΙαί. Ῥμηδοᾶ, 609, Β. ἀθ ΒθρΡ. 11], 

Ρ. 8606 Ὁ. 

1210. Τ1 Τιθγ] πράττειν, βροτοῖς οἱ δαντυλοδειχτῶν. ΟΟΥΤ. 

Ροιβ., Ῥδιν., οι, 
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ν ᾿ Ν » , οὔτις απτειττὼν εἴργει μελάϑρων, 
, - 

μηκέτ᾽ ἐσέλϑης, ταδὲ φωνῶν. 
-οΣ , -“ 

1280 καὶ τῷδε πόλιν μὲν ἑλεῖν ἔδοσαν 1380 
, 

μάχαρες Πριάμου" 
Ξ , 

ϑεοτίμητος δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱκανει. 

νῦν δ᾽ εἰ προτέρων αἷμ᾽ ἀποτίσει 
-»"Ὕ » 

καὶ τοῖσι ϑανοῦσι ϑανὼῶν ἄλλων 

1285 ποινὰς ϑανάτων ἐπιπράξει, τος 4340 
, Ι] ᾽ν γ ΡΞ, ΟῚ ὠ 

τίς ποτ᾽ ὃν εὔξαιτο βροτῶν ἀσινεῖ 
»-Ὕ 

δαίμονι φῦναι ταδ᾽ ἀκούων; 

ΑΓΑΙΜΕΙΜΝΩΝ. 

ὥμοι, πέπληγμαι καιρίαν πληγὴν ἔσω. 

1219 ΤΙΌΥΙ μιηχέτι δ᾽ εἰσέλϑης. Οοτν. Ηθττι. 

1286 ϑανάτων ἐπιχρανεὶ Υ̓. ΕἸ... «υδδὶ Ροπυ]ΐπηα, 5Ύ}18}08 

ΡΓΟάποὶ ροββοί, Πύτη. ἐπσιχραίνει, απο ἱπίογΡ ἐδ ίαν : 8ὲ ΡΥ Ἱου μη 

βαησμίηθηι ἰπιοῖ οἱ ηιονἑς ( Τρ ισοηΐαα., ἴτατηο “Ηγθβίαθ ἢ]118, σϑο- 

τέρων, 46 «φαΐδιι8 Οκβϑαπᾶγα αἰχ1ι}) πιονθηο αἰταγιηυ πιονέζινι (56 

ἤρϑῖιιβ.) γροοηας αὐἀάιοῖ!. Ιῃ απ ΡΙατα οἴθπαπην : ῬγϑΘΒΘἢ8 

ἐπιχραίνει Ῥοβύ ἐαίασιιτη ἀποτίσει 1]αύαπι, ἔπτη ποινὰς ἐπιχραίνειν 

Τηΐτο ἀϊοίπ πη ΡΥῸ ΡοΘηἶ5 ἀδηα 5, ἀθηΐαιιο Ὠἰπλϊα. ΟΥ̓ΔΙΙΟΝ 5. ὈΥΟΙΧΊΓΆ8. 

Θυΐτὴ τοῖσι ϑανοῦσι δ οαράο5 δηϊατᾶ5 βρθοίοί, φαγὼν δ ἰπβίαπίοτη 

ΑρδΠ ΠῚ ΠΟἢ18 τπηογίθιη, ἀλλῶν ϑανάτων ταὶῃϊ ν᾽ ἀοίπν τοίου πα τπιπὶ 6586 

δα ἑαΐαγαμη ΟἸγίδοτηποβίγαθ οὐ ΑΘρΊβιΠ] τη οσίοπι, 4108 ΑΘ ΠΊΘΤΊΠΟΠ 85 

ΤΩΔΠ6Β 5101] δχροβοθηΐ, [1Τἰδαπθ βουϊρβὶ ἐπιπράξει. Οἵ. Ῥοιβ, 470 

ὧν ἀντίποινα παῖς ἐμὸς πράξειν Ὡδοχῷν. 

1286 ΤΡ τίς ἀν εὐξαιτο. Ἐπιομᾶ. Η. Τ,. ΑΠγθΠ8. 
1288 ἔσω; 516 ππιᾶθ ροβίζαμη, οδϑοῦ ἐρέμιβ (πὶ ἀοτη 0), ΠΟῚ ροης-- 

ἔμι58. Ιου, ἔχω, Κανβί. ἐγώ, βἴμθ ργοβδθ ]αῖο, ϑαβρίοον, οὐθοίο 

πληγὴν, αποα ρτὸ ἰπιουρτοίαιμοηίο παρ 60, ΒΟΥ θο πη ἀπὶ 6886 σ λεν- 

ρῶν ἐόδω. 
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ΧΟΡΟΥ͂ ὁ α΄. 

σἵγα" τίς πληγὴν ἀντεῖ καιρίως οὐτασμένος; 

ΓΩΑΙΜΕΙΝΩΝ. 

1290 ὦμοι μαλ᾽ αὖϑις, δευτέραν πεπληγμένος. 1545 

ΒΟΥ Ὁ ὩΣ 

τοὔργον εἰργάσϑαι δοκεῖ μοι βασιλέως οἰμω.-- 
γματι. 

ἀλλὰ κοινωσώμεϑ᾽, ἤνπως ἀσφαλῆ, βουλεύματα. 

ΧΟΡΟΥ δ᾽ 8. 

ἐγὼ μὲν ὑμῖν τὴν ἐμὴν γνώμην λέγω, 

πρὸς δῶμα δεῦρ᾽ ἀστοῖσι κηρύσσειν βοήν. 

ΧΟΡΟΥ ὁγ. 
1296 ἐμοὶ δ᾽ ὕπως ταχιστὰ γ᾽ ἐμπεσεῖν δοχεῖ ὀ Ἀἁτϑ5ὺ 

καὶ πρᾶγμ᾽ ἐλέγχειν σὺν νεορρύτῳ ξίφει. 

ΧΟΡΟΥ͂  . 
χαγω τοιούτου γνώματος κοινωνὸς ὧν 

1289 8364. ἩηΔΏηι8Β πᾶθο ἰηΐοῦ ααϊηᾶδοῖπη ΟΠΟΥυαΒ 

αἰδύθαϊ!, 564. τοοίς Ο, Ὁ, Μύμοτυιβ, ααθπὶ ΒΆΠπῚΡ. οὐ βοιμιποίαθυν, 

Β6οα! βυηΐ, ἀΔαοάροϊπη ΟἾΟΥ ΡῬΘΥΒΟημἃ8. 6588 Βίδίι!. Νὰ) ἀπ 

Ρδι 81} ΟΠΠμ68 βοηίοη τη ἀἸσογΘ οὐ 46] 1 Θγαίϊο ἑβηΐατη ἃ ὙΘΥΒΙθτι8 

Ἰδτα Ὁ] οἷ8 ἰποϊρὶαί, ν 8118 ὑΓΟΘΠδἰοἱ ν᾽ ἀθ μα ἃ ΟΟΥΥΡΏΒΘΟ ΡΥΟΠΙΠΕΑΥΙ, 

1άοηιαιθ, οοἰουῖβ δα α 15, ἃ] γα οὶ ἤπιθηλ ἱπη ΡΟ ΘΥΘ. 

1291 οἰμώγματι ἘῚ. οἰμώγμασιν Υ. Ἐ. 

1292 ΤΑῦτὶ χοινωσώμεϑ᾽ ἂν πως. Ἠδργπι. 'ᾶἂν σῶς, ΒΙοπι, οἱ 

Πῖηὰ. χοιγωδαίμεϑ᾽ ἀν πῶς, 811] α]ἰα., αἀὰδθ ΠΟ τηΔρῚΒ. ΒΡ] δοθῆ, 

Νϑαμο αποᾶ ἴρ86 501]051, ΟΥΏΠΙ 6886 Ραῖο. ΜΆ]]6 ΠῚ ἄφνως ἀσ- 

φαλὴ βουλεύματα. ϑ'θἃ ἴονπηα. ἀφνῶς, ἅπαθ ἔογίαβϑθ Ἰαϊοὲ ἴῃ 

Ης58. ροββα ἀφνός" ἐξαίφνης οἵ ἃ ΦΔΘΟΡ 510 ΡγΟΡΆΡΙ ΕΟ τοϑεϊταία 

οϑῦ ἴῃ Δ. Ῥα]. ΙΧ, 245, 0, νοὸὴῇ νἱάρέιν δχβίασ ἢἰβὶ ἴῃ υϑίθυθ 

ορ᾿ σγϑιηθηαίθ ἰαρ᾿ αὶ ̓ πβου!ρίο, ποῦ Ἰορίίαν ἴῃ Βεπη Κι ΑΠΔΙΘΟΙ5 

ΠῚ, ν. 805. Ἐόυπια ἄφνω ΑΘΒΟΒΎ]ῈΒ. πϑι18. δύ, ἴγρ. 209 Η. 
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ψηφίζομαί τι δρᾶν" τὸ μὴ μέλλειν δ᾽ ἀκμή. 

ΧΟΡΟῪ ὁ ε΄. 
ὁρᾶν πάρεστι" φροιμιάζονται γὰρ ὡς 

1800 τυραννίδος σημεῖα πράσσοντες πόλει. 1855 

ΧΟΡΟΣ, δ᾽ ς. 

χρονίζομεν γάρ. οἱ δὲ τῆς μελλοῦς κλέος 

πέδοι πατοῦντες οὐ καϑεύδουσιν χερί. 

ΧΟΡΟῪΥ ὁ ζ.: 

οὐκ οἶδα βουλῆς ἥστινος τυχων λέγω. 

τοῦ δρῶντύς ἔστι καὶ τὸ βουλεῦσαι πέρι. 

ΧΟΡΟΥ͂ ὁ η΄. 
1306 καγὼ τοιοῦτός εἰμ᾽, ἐπεὶ δυσμηχανῶ 1860 

λόγοισι τὸν ϑανοντ᾽ ἀνιστάναι πάλιν. 

ΧΌΡΟΥ ὁ 9΄. 
τ Χ , , δι φυ. ἐς "ξ 
ῃ καὶ βίον τείνοντες ὡδ᾽ ὑπείξομεν 

»Ἥ - 

δομωὼν χκαταισχυντῆρσι τοῖσδ᾽ ἡγουμένοις: 

. 

1801 τῆς μελλούσης χλέος Υ. ΕῚ. τῆς μελλοῦς Ηθετα, το Β ΕΠ 81} 

6 ΤΎΥΡΠΟΙΪΒ περὶ τρότων ἡ (1Π, Ρ. 196, 24 ΒΡΘΠΡ661) : χαὶ παρ᾽ 

Αἰόχύλῳ μελλώ" »χρονίζομεν γὰρ ὧδε τῆς μελλοὺῦς χάρινα. ϑ6ᾷ 

Π6 χάριν αποαπθ γϑοὶρι θη πιπὶ 6586. Ραΐοβ, αποα, πὖῦ ἴῃ ΙΟ60 πιπίϊ]ο, 

ΟΧ αἰ ξἴπιο νΘΥ̓Βι18 ΒΘ] ΘΠ ΙΒ ΨΟΥΌῸ χερί ΟΥ̓Πιπὰὶ 6580 νἱἀθίασ, Μοχ 

ΠΕΡῚ πέδον. Οοῖν. Ηθτηι. 

1804 Ηοτπι., ϑομ  σίιτη βθοιίμβ, σέρα. ΒαμΡ. πάρος. ϑ6ἃ 

τϑοΐθ ΘΟΠΟΙ ΘΙ α1πι8 να]ραίατη ἱπίθγρυθίαίαν : μὲ αἰϊφιϊά {αοίμινιι5 

51, δηλ οἴΐαηι «ἰοἰϊδογανο ἀἰοοοὶ ἐδ τὸ φονροπμάα. ΝΟῸΪΒ, αἀπἰὶ π181] 

ἴΆΘΘΓΘ. ῬΟΒΒΌΆΠΊΙΒ, 46] 1] οΥϑί10. δι ροσνδοῖιδ Θϑ, 

1807 ΤΑΡΥῚ χεείνοντες, 1809 χράτειν 1818 μυϑοῦσϑαι. Ἐπιοπᾷ. 

Οδῃί,, Οαβααν., Ε. Α. Ψ. ΔΗχΘη8. 

18 
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ΧΟΡΟΥ ὟΣ 

ἀλλ οὐκ ἀνεχτὸν, ἀλλὰ κατϑανεῖν κρατεῖ" 

1310 πεπαιτέρα γὰρ μοῖρα τῆς τυραννίδος. 1306 

ΧΟΡΟΥ δια. 
ν , Ὕ ͵ 

ἢ γὰρ τεχμηρίοισιν εξ οἰμωγματων 
͵ Ε] Ν « γ ͵ 

μαντευσομεσϑα τανδρὸς ὡς ολωλότος; 

ΧΟΡΟΥ διιβ᾽ 

σάφ᾽ εἰδότας χρὴ τῶνδε ϑυμοῦσϑαι πέρι" 

τὸ γὰρ τοπαζειν τοῦ σάφ᾽ εἰδέναι δίχα. 

ΧΟΡΟΥ ὁ α΄. 

1316 ταύτην ἐπαινεῖν πάντοϑεν πληϑύνομαι, 1310 

τρανῶς ᾿Δτρείδην εἰδέναι κυροῦνϑ᾽ ὅπως. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ͂. 
- ’ , ᾿] , πολλῶν παροιϑεν καιρίως εἰρημένων 

τἀναντί᾽ εἰπεῖν οὐκ ἐπαισχυνϑήσομαι. 
-" , » Ν πῶς γάρ τις ἐχϑροῖς ἐχϑρὰ πορσύνων, φίλοις 

1320 δοκοῦσιν εἶναι, πημονῆς ἀρκύστατ᾽ ἂν 1876 
[χὲ " ε φράξειεν ὕψος κρεῖσσον ἐχπηδήματος; 

γ . ἢ ᾿Ὶ Ε] Ν σ' φ» Ἵ υ ᾿ 

ἐμοὶ δ᾽ ἀγὼν δδ᾽ οὐκ ἀφροντιστὸος πάλαι, 

νείχης παλαιᾶς" ἦλϑε συν χρόνῳ γε μήν. 

1820 Τ1ἰθυὶ πημιονὴν ἀρχύστατον. Επηοπμᾶ. Αὐταία8 δὲ ΕἸπι8- 

Ἰοῖπ8. Τηνοπαβίο οῦπ). πᾶς γὰρ, Ἠατί. ἀρχύστατ᾽ οὐ. ἘδοΙ]16 8αρ- 

Ρ᾽οίπν. εἰ μὴ οὕτως ποιήσειεν. Μοπδπᾶον ἃρ. ϑιον, ΕἾογ. 86, 6. 

87, 4 οὐδ᾽ ἐρεὴς ὅτῳ οὐχ εἰσὶ πάπποι" πῶς γὰρ ἐγένοντ᾽ ἄν ποτε; 

1828 ΠΙΡτὶ νέχης. Ἐπὶ. Ηφβίμ. ἦλϑε οατῃ δηϊοοθαθηξθι5 60}- 

ἡπηροθδίαν, οοστοχὶ ἱπίθγραποίίοποπι. ἦλθε σὺν χρόνῳ γε μήν ϑ0πὶ 
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ἕστηκα δ᾽ ἔνϑ᾽ ἔπαισ' ἐπ᾽ ἐξειργασμένοις. 

1828 οὗὕτω δ᾽ ἔπραξα, καὶ τάδ᾽ οὐκ ἀρνήσομαι" 880 
" . ! 

ὡς μήτε φεύγειν μητ᾽ ἀμύνεσθαι μόρον, 
. ΟῚ "27 εἰ Ε , 
ἄπειρον ἀμφιβλησερον, ὥσπερ ἰχϑύων, 

περεστίχιζον, πλοῦτον εἵματος κακόν. 
, , , τ᾿ “Ὁ Ρ] , 

σπαίω δὲ νιν δίς" καν δυοῖν οἰμωγμασιν 
᾿ - Ὡ τὰ 

1380 μεϑῆχκεν αὐτοῦ κῶλα" καὶ πεπτωκότι 1885 
, Ξ. ᾽ »"Ἢ ἍΝ Ν 

τρίτην ἐπενδίδωμι, τοῦ κατὰ χϑονὸς 
. “ -» 5 , ! 

Ζιος νεκρῶν σωτῆρος εὐχταίαν χαριν. 
-" , 

οὕτω τὸν αὐτοῦ ϑυμοὸν ορυγάνει πεσών, 
» 2... ὦ ν 

καἀχφυσιῶν ὑξεῖαν αἵματος σφαγὴν 

ἔθπηῖπᾶθ πᾶ. Ιοηρᾶθ πο 6. ἱτηρϑίϊθη8, π] ΓΟ 8. τὰ Πα 6ΠῚ Δ] παπᾶο 

856 Ρο[ἴαη 6550 σαπαρί. 

1826 5:16 Ψίοι. Τρ ἀμυύνασϑαι. 
1828 περιότιχίζων Υ. περιότοιχίζων ἘῚ. ἴῃ ααΐθιι5 πὸπ ἰδίοί 

γυ]ραία περιστιχίζω, ἀυᾶπη οἰΐαπὶ Ἐς, ΠαΡροί, 56 περεστίχιζον (εἴ, 

1092 περέβαλον, Ἐππι. θ84 περεσχηνωδεν). ἨΗΐο ἱπηρογίθοίο ἸΟΟτιβ 

οδὕ, ΙΠΟΧ ΠΠΒΡῚΉΘ ΟἸΠῚ ΥἹ] ΡΥ ΔΘΒΘΠ8 ᾿ΠΓογίαΣ,, σαίω δέ νιν, ἴῃ τὸ 88- 

ΟΠ 8. οὐ Ρυἰπηδυῖα. ΕἸ ΤΠΠΟΥ Ῥογβ, 194 ἡ δ᾽ ἐσφάδαζε καὶ χεροῖν 

ἔντη δίφρον διασπαράσσει καὶ ξυναρπάζει βίᾳ. 

1829 ΕἸἼΠ28]. οἰμωγμάτοιν. 1880 οὐ 1588 ΠΡ1Ὶ αὐτοῖ. ΟΥ̓. 

γοββίαβ οὐ. βομίιζιυβ, Ῥυίΐοτο ἴῃ Ἰοοο αὐτοὺ ΗοδΙπδππο ν᾽ αίαν 

6556. ἐἰ]σο, Οὐ}15. Εἰ ρα Ποαί5. ΘΧΘΠΊΡ]α ἀοβιίάοτο. 

1882 ΤῊ ΡΥ] Ἅιδου, ᾿πἰοΥρυθίϑιηθηζα πη. ΤΠΔῊ βίαι, ΡΥῸ 40 

ΕηροτΒ Ορεπηο Διὸς τοροϑαϊ. Διὶ σωτῆρι τον ΠΙθατο ΗθΡαί 

(τρίτον Διὸς σωτῆρος εὐχταίαν λίβα, ἔτρ. 66), ἀπθπὶ πιόγθπὶ μΐο δᾶ 

ἸΠΓΘΥΟΥΠῚ «ΓΟΥ̓ΘΠῚ {ΥΆΠΒΓΘΥΤΙ, ΠῸῚ δααϊίο ΡῬ]πίΟμΪΒ. ΠΟΙΏΪηΠ6. 5ϑέϊ5 

ἀροϊαυδηῦ νοῖρα τοῦ κατὰ χϑονὸς οἱ γεχρῷν. ΟἿ. Ξαρρ!. 167 τὸν 

γάϊον, τὸν πολυξενώτατον Δία τῶν κεχιηχότων. 

1388--ὃ4 ΤῊΡΥΪ ὁρμαίνει πεόῶν. Νοι ρΡαΐο τϑοίθ Ἠθυπιδη- 

Πυτη ΑἾὟ ἰΥΔρ 115. ΔΡ] πα οα556. γ ΟΥ̓ Τη ὁρμαίνειν, αποα ἱπ ὥῥορί. ν. 

894 υἱαιιθ ἔπθοῦ; ΐο ἰἈΠ6Πη, 4 ππὰ ἰοοι πὶ ΠῸΠ ἢδΡροδΐ, γθοθρὶ Ηρι- 
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1335 βάλλει μὴ ἐρεμνῇ ψακάδι φοινίας δρόσου, ιϑ00 

χαίρουσαν οὐδὲν ἧσσον ἢ διοσδότῳ 
γάνει σπορητὸς κάλυχος ἐν λοχεύμασιν. 

ὡς ὧδ᾽ ἐχόντων, πρέσβος ᾿“ργείων τόδε, 
χαίροιτ᾽ ἂν, εἰ χαίροιτ᾽, ἐγὼ δ᾽ ἐπεύχομαι. 

[940 εἰ δ᾽ ἦν, πρεπόντως ὥστ᾽ ἐπισττένδειν νεκρῷ, 

τῷδ᾽ ἂν δικαίως ἦν, ὑπερδίκως μὲν οὖν. 1890 

τοσῶνδε κρατῆρ᾽ ἐν δύμοις κακῶν ὃδε 

ΠΙΆΠῺΪ ΘΟΠ Θοὐαγαηη ΠΟΒΥΟΙ ρ]οββα ὀρυγάνει" ἐρεύγεται πίδαπι. 

Φαδο βοαπιηΐαν να]σοὸ δοοὶραπΐ ἄἀθ Βαηραη6. ΟΧ ὙΠ] ΠΟΥ 5. Ργο- 

γαθηΐθ, ΘΡῸ 5ΔΗΡ αΪΏΠΘΠῚ 51Π}}} Οατ ΒρΊΣΙ ΟΥ̓Θ ΘΧΠΔΙδίπιπὰ ᾿π 6 Προ. 

Τῃ βορβοοϊθα μυ}π8 Ιοοὶ ἰπηϊναίίοπο καὶ φυδιῷν ὀξεῖαν ἐκ βάλλει 

πνοὴν λευχῇ παρειᾷ φοινίου ὁταλάγματος (Λπίῖρ. 1288) γοῦθὰ 

λευχῇ παρειᾷ, ϑῖνο δἃ Ἡδοιοποπὶ ἰρβιιπ, βῖνο δ ΔμΕρΌΠδ ΠῚ γΘἴο8, 

ΤΠ) 8818 ἀθοϊαγαηῖ; ἤΘαὰΘ ΑἸἰΐου Ὑ ΓΒ Ὶ πι8. αἰχὶς ριρρινοαπι Ὀοηιῖξ 

ἐἰϊΐ6 απϊηιαμν δὲ οἰ δαη η6 τυΐαία οὗια γ [ν: τπογῖοηις (Δοη. ΓΧ, 

950) οὐ δυοίοῦ Ἡγιηηὶ ἴῃ Αρ. ΡΥ. ν. 188 λεῖσε δὲ ϑυμιὸν φοινὸν 

ἀποπνείουσα. δὶς ἄοπηυπι ὀρυγάνει, αὰ88. νῸΧ ποῖ οδαϊξ ἴῃ Βαίαπι 

Δηΐη86, γϑοΐθ ὈΒΌΣΡΑΙΣ ἀθ νοϊηϊία γ]Ο]οηο οὗ ΒΟΠΟσΟ, ΑΘΒΟΙΥ]ὰΒ 

αἵματος ὄφαγήν αἰχὶν αιιοᾶ Ρ]απῖι8. ΒΌρΠΟΟ168 αἵματος πνοήν, 8110- 

ἄθη8., δὶ [Ὧ]}1ῸΓ, δά υἱοί πα γιπὶ Βϑηριτίηθτα ᾿πιϑέγϑ' θα, 461 ἴὰ 

ἴὕαμῃ. ν. 449 αἵματος χαϑαρσίου ὄφαγάς νορανϊι. 

1880--ϑ ΤΑ ἢ διὸς νότῳ γᾶν. εἰ (γαν᾿ εἰ Ν.). Ῥτγρροίαγο 

ΟΠ ηἀαν ῬΟΥΒΟΠΊΙΒ, 

1340 Τὐρχυὶ εἰ δ᾽ ἦν πρεπόντων. ΟοΥν, ΒιΙοπιῖ, οἱ χαοάδιη- 

πιο Ηθγπι. Ῥαίοί θαι πρέπον τῷδ᾽, πθᾷθθ πρέπον τοιῷδ᾽ ἴοττὶ 

Ῥοβ886. ϑϑοβηρι ἀθυν μαι τοιῷ δ᾽ ΒΟΥ] θοπίθιη, «αἶα ΠΙΤΉἑΓιΠῚ ἸΠΟΥῚΒ 

οϑϑθὺ τηογίι 8 ΠΙθαγθ, {υρὶν ἐπιόπένδειν νεκρῷ, ἀϊοίαπη αὖ βαρτα ἐπεύ- 

χομαι, ἈΟη ἰάθμμ 6580 αοα ὅπένδειν γεχρῷ, 564 5 σῃ! ἔοαγο ὅπένδειν 

ἐπὶ νεχρῷ, ἐπὶ ϑανάτῳ αἀνϑρώπου. 

1841 τῳ δ᾽ 'Γγυν!. ρῥγὸ ταδ᾽. ν 

1842 τούσόνδὲ ΒΙομπιῖ., [ογίαβϑβο γθοίθ, 
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͵ τι ͵ 4. . , , 

πλήσας ἀραίων αὐτὸς ἐχπίνεε μολων. 

ΧΟΡΟΣ. 

ϑαυμαζομέν σου γλῶσσαν, ὡς ϑρασύστομος, 

1346 ἥτις τοιόνδ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρὶ κομπάζεις λόγον. 1400 

ΚΩΥΊΤΑ,ΝΗΣΤΡΑ. 
κ 

πειρᾶσϑέ μου γυναικὸς ὡς ἀφράσμονος. 
ΟΝ 5, , , Ν γ,.] 
ἐγὼ δ᾽ ἀτρέστῳ καρδίᾳ πρὸς εἰδότας 

λέγω: σὺ δ᾽ αἰνεῖν εἴτε μὲ ψέγειν ϑέλεις 

ὅμοιον" οὗτός ἐστιν ᾿“γαμέμνων, ἐμὸς 

1360 πόσις, νεκρὸς δὲ τῆσδε δεξιᾶς χερὸς, 1405 

ἔργον δικαίας τέκτονος. τάδ᾽ ὧδ᾽ ἔχει. 

ΧΟΡΟΣ: 

τί καχὸν, ὦ γύναι, χϑονοτρεφὲς ἐδανὸν 

[ἢ ποτὸν] πασαμένα δυτᾶς ἢ) ἁλὸς ὄρμενον 
ΤΑ 5 ͵ ῃ ! ΓΝ Ἂν , 

τοῦ ἐπέϑου ϑυος; δαμοϑροὸς γ᾽ ἀρὰ 

18ὅ6 σ᾽ ἀπέδικέ σ᾽ ἀπέταμεν, ἀποπολις δ᾽ ἔδει 1410 

μῖσος ὄβριμον ἀστοῖς. 

1850 υϊρο, δποίοτο ΔΡΥΘβομἶο, τῆσδε δεξιῶς χερὸς ἔργον 

7πηρσαηΐ, ἱπίθυραποίΐοπο ἐἰπηϊα οἵ 80 ΑΘΞΟΠΎ νἱ 8]1618ἃ. 

1888 ὁύσας ἐὲ ἁλὸς ὁρώμενον Υ. ΕἸ. ῥυτᾶς ϑἴδι). ἡ ̓ ξ Μιβρτ. 

ὄρμενον ΑΡΎΌ56Η. 7 ποτὸν ἸἸΡΥαυΙΪ5 ἄθρουν βαβρίοου, πὶ οἰϊατῃ ἴῃ 

ΔΕ ΙΒίσορ Πα Ἰδηρα] ἀἸββίπηιτη {Ππἃ ὥσπερ οὖν αἀαϊάογαπί. Ιάοπι Ἐπι- 

ῬΟΥΙΌΤῚ ΒΟ ηΒῖ556 νἱᾶθο. Μοχ ϑύος νἱάοίιν 6886. 300} 

1884--ὃθ δαμοϑρύους τ᾽ ἀρὰς ἀπέδιχες ἀπέταμες: Υ. ΕἸ. 

ἀπέδικες ἀποτόμως; Ἡγπι., ααὰθ νουίθραὺ ρμορι αἶγας σοηπίοηιρ5ιδίὶ 

ργαοίγαοίο. ΑἸῖα τοααΐγαμι Ἰοοὶ βοηϊθηίία,, ΟἹγ θη οδίσταθ ΓΌΒρΟη- 

Β.ΠῚ, ΠΠΠΠΘΙΟΥΙΠῚ ΟΟΠΟΙ Πα 5, ἀοηΐαιιο νου ον. 80 ἀπὸ ἱποῖρίθι- 
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ΚΩΑΥΤΑΠΗΝΗΣΤΡΩ͂. 
» Α ͵ Ὕ , Ἀ οἿ Η 

νῦν μὲν δικαζεις ἐκ πόλεως φυγὴν ἐμοὶ 
“- 2 -» , ᾿ 

καὶ μῖσος ἀστῶν δημόϑρους τ᾽ ἔχειν ἀρὰς, 
γὼὼν δ... Ε] . 2) 9 , , ' 

οὐδὲν τοτ᾽ ανδρὶ τῷδ᾽ ἐναντίον φέρων 
« 3 » « Ξία » , 

160 ος οὐ προτιμῶν, ὡσπερεὶ βοτοῦ μορον 1416 
͵ ͵ 

μήλων φλεόντων εὐπύκοις νομεύμασιν, 
γ « - “ ! ΕῚ ν 

εϑυσεν αὐτοῦ παῖδα, φιλτάτην ἐμοὶ 
2 φὼ ») ΕῚ Ν , 5 , 

ωδῖν᾽, ἑπῳδὸν Θρηκίων ἀημάτων. 

οὐ τοῦτον ἐκ γῆς τῆσδε χρῆν σ᾽ ανδρηλατεῖν, 
΄ - ͵ " ᾽ ἮΝ , ων -ἃ 

Ιι900 μιασμάτων ἀποιν; ἕπήχοος δ᾽ ἐμῶν 1420 
ΡῚ Ν Ν ἘῚ ΓΑ , 

ἔργων δικαστὴς τραχὺς εἰ. λέγω δέ σοι 

τοιαῦτ᾽ ἀπειλεῖν, ὡς παρεσκευασμένης 

ἐκ τῶν ὁμοίων, χειρὶ νικήσαντ᾽ ἐμοῦ 

{ἰὰχσ Ομ αιῖο, ΟἸθθιι5. ται οηῖθτι8. ΤΠ] νὙἱάοουῦ ἸΘηββί πᾶ ΘΠ] 6- 

ἀδίίομο βα βίροῖββθ, Γοριὲὶ ἀΐναο ἐὸ γοριαϊαηί, [6 τοβοοαηί α οἱοϊίαίε. 

ἀπέταμεν ΘΠ ΥἹ ῬΥΟΥΒΙ5. ΑΟΒΟΉγ ]οα αϊοίαπη οϑί, θοᾶθπι ἔδοὶξ ργδο- 

ἰουϊαπὶ ἄθ τὸ ἰηδίδηίθ. Μὸχ [ΡΥ] ἀσολις. ὕουν, Οδβδιθ, οἱ 
ΠΘ μη. 

1889 ὅ΄᾽΄ο γοββίτιβ, Ηουτῃ, ΠΙΡΥΟΥΓ πὶ δουρί σα τόδ᾽ ὑποίαγ, 

1800. 61 ΥἹΣρυ πὶ ροϑὲ μόρον τθοίο ἀθ]ονῖ Βομποϊάθιν.; 5θᾶ 

ΠΟῸῚ ἄρθοθαι οὁχ Υ. γϑοίρογο εὐτόχοις , Γαι η68. βϑοιέιβ Ἰορίοαδ Ρο- 

{{|5. 48 ΠΔ| ΡΟΘίΟΔΒ. 

1809 ϑρηχίων τὲ λημμάτων ν. ΕἸ. Επιοπᾶ. σαι. 1804 χρὴν 

Ῥουβοητιβ, ΠἰΠ ΡΥ χρή. 

1907 844ᾳ. Ὑ᾽αυ 8 σοπθοίι 8. τταρεύχευασμένη δ᾽, παρεύχευα- 

μένῳ, παρεόδχευασμένον 1] ΟΡτι5, τηοᾶο ἐκ τῶν ὁμοίων Υοοῖο ᾿πίου- 

ΡΓΘίοσβ. ἴΐοοὶ εἰδὲ ἰαἰΐα πιϊπαγὶ, σοὶ τη οἰ ἴσας υοἰζηι, τῖθ δα ἀθψιο 

(θαι 1666) αὐ πεν μηιο ρμαγαίαηι 6556 1: φιεὶ ἠναηι γ6 δι ΡΟ αὐοΥ, 

πον γδοιι50., ἡμῖν ηυδυὶ ἐπρογοί ἢ τονε υἱοί γα δι  αηι ἱμαηὶ σαρι-- 

φαῤο. 
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γ 3, κὰ γ} ς 
ἄρχειν" ἐὼν δὲ τοὐμτταλιν χραίνῃ ϑεὸς, 

1970. γνώσει διδαχϑεὶς ὀψὲ γοῦν τὸ σωφρονεῖν. 1425 

ΧΟΡΟΣ. 
, τ , ᾿ 2, 

μεγαλομητις εἰ, πδρίφρονα δ᾽ ἔλαχες" 
μ 5} - [ὥσττερ οὖν] φονολιβεῖ τύχᾳ φρὴν ἐπιμαίνεται" 

λίπος ἐπ᾽ ὀμμάτων αἵματος ἐμπρέπει" 
Υὔ Ρ 

ἀντιτὸν ἔτι σὲ χρὴ, στερομέναν φίλων, 

1375 τὐμμὰα τύμματι τῖσαι. 1480 

ΚΑΥΤΑΠΗΝΗΣΤΡΑΩ͂. 
Α ͵ , τ ’ « ᾿ Ξ -" , 

καὶ τηνδ᾽ ἀκούεις ὁρχίων ἐμῶν ϑέμιν" 
Ν Ν , » 3. ὦ Ν " 

μὰ τὴν τέλειον τῆς ἐμῆς πταιδὸς Δίκην, 

άτην ᾿Ερινύν ϑ', αἷσι τονδ᾽ ἔσφαξ᾽ ἐγὼ, 
νυ ᾿ 2 δὶ 2 -" Ρ 

οὐ μοι μελάϑρων ἐλπὶς ἐμπατεῖν φόβον, 

1818---5 ΤὐΡΡῚ λῆτος, αὐοᾶά οοΥἿ. Ῥοΐβ. ΤαϊΩ εὐπρέπειαν 

τίετον Υ͂. εὖ πρέπει ἀντίετον ΕἸ. ἐμπρέπει ἀτίετον Απτ. ἐμπρέπειν 

ἀτίετον Ηδττη. ΑἸ ἀτιτον, ἀτίετ᾽, ἴαγθ οπἹΠ68. ροβῦύ ἢᾶπο γοσθτῃ 

Ἰπίουραπροπίθβ; ΠΘΠΊΟ, «πιο πηΐοα ὙΘΥΠὰ οβί, ἀγτιτον. ομ. Οἄ. 

17, 51 αἱ χέ ποϑὲι Ζεὺς ἀντιτα ἔργα τελέσόσῃ. Μοχ 1ἰργϊ τύμμα 

τύμμα τίδαι. ΟοτΥ, ὅοβ8. οὐ Ῥοῖϑ. 

1870 οοθ ὅρχια ρΐο ὅρχοι οἰϊδτη ἰπ Εππι. ν. 488. τιϑ118. δϑί, 

απο «απτὴ ΟΝ ΔΗΪτη ἀν ουτθυθηῦ Υἱγὶ ἀΟΟΥ, ΘΟ σΘΠ40. ΘΟΥΤ ΠΡ ΘΥτιηΐ 

Ἰοσαπη, πηΐπ8. Εἰ ογ6 τητι οι 6. 510 γΘβυ πΘΠ ΠΠῚ : 

φόνων δικαστὰς, δρχίων αἰδουμένους (ΠἸΡΥῚ αἱρουμένους) 

ϑεσιὸν, τὸν εἰς ἁπαντ᾽ ἐγὼ ϑήσω χρόνον. 

Απΐο ΡῬυϊούθτα νουύβατη ΠΟ Ή111ὰ Θχοϊ ἀουπηΐ. 

1319 Τιδυὶ οὐ {οι φόβου μέλαϑρον ἐλπὶς ἐμπατεῖ, αἀτὰθ ποῃ- 

ΠΠΠ11 5101 υἱϑὶ δαμὺ ᾿π ο]Προγο. Εηθηἀδίϊοηβ νἰϑτὰ ργδοὶγὶῦ ΠΙΟΥΠῚ, 

ΒΟΥ Θπᾶο : οὐ μοὶ φόβον μέλαϑο᾽ ἀν ἐλπὶς ἐμιπατεῖν. ϑοαξοηεῖα 

Ὀοπα, τοῖο μέλαϑρα ἩπΠΊΟΤΟ ΠΆΛΑΙ, αὖ ΒΘΠΊΡΟΥ ΑΘΒΟΆ 18 ; 8568 
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1380 ἕως ἂν αἴϑη πῦρ ἐφ᾽ ἑστίας ἐμῆς 1485 
Ἡ « Ν , Σ᾽ » ᾽ , 

“Ἄἔἵϊγισϑος, ὡς τὸ προσϑεν εὖ φρονῶν ἐμοί. 

οὗτος γὰρ ἡμῖν ἀσπὶς οὐ σμικρὰ ϑράσους. 

κεῖται γυναικὸς τῆσδε λυμαντήριος, 

Χρυσηΐδων μείλιγμα τῶν ὑπ᾽ Ἰλίῳ" 

1385 ἡ τ᾽ αἰχμάλωτος ἥδε καὶ τερασχόπος, 1440 
ἡ κοινόλεκτρος τοῦδε ϑεσφατηλύγος, 
πιστὴ ξύνευνος, ναυτίλων γε σελμάτων 
ΕῚ η } » ΟῚ "» η 
ἰσοτριβης. ἀτιμὰ δ᾽ οὐκ ἐπραξατῆην. 

ὁ μὲν γὰρ οὕτως, ἡ δέ τοι κύχνου δίκην 
Ν !͵ 

1390 τὸν ὕστατον μέλψασα ϑανάσιμον γοον 1445 

γοῦθα ΟΡΒΟΌΤΙΠΒ βίγιοία, πθατο ἐμπατεῖν μέλαϑιρα, σαίσαγε «ἰοηιυμηε, 

Βυῖς Ἰοοο 58{15 ἀρίυτῃ οδύ. ΠΙοθηᾶππηι οὐδῦ δαί ἐμπίπτειν: ἐμπίτνειν 

μελάϑιροις; ἡησγιον 6 ἴηι. ἰοηυύμηι, δυΐϊ. αποᾶ Ργδοβίαι, ἐμσατεῖν μελά- 

ϑρων, ἀοηνις ἰπεῖμια μέγαν. αδπμοίϊνατη ἰδηροΠαἹ νἱπὶ ΒΆθΟΥΘ 856η- 

εἴ68. ΘΟ] α018. ΠΪ8 1οοἷβ Βορμοοὶοὶβ : ΟΝ, 826 μηδ᾽ ἐμβατεύειν πατρίδος, 

ΟΟ. 400 γῆς δὲ "ιὴ ᾿ιιβαίνῃς ὅρων. ψαμπδπὶ 6886 ΟἸγ δοι ϑίγαο 

οομῇ θη ίαπι ἀγριαπηῦ οΠμου γοῦρα ἰπ ΟἸΟΘΡΕ. ν. 82 : τορὸς γὰρ 

ὀρϑοόϑοιξ φόβος εὐ κον, γυναικείοιόσιν ἐν δώμασιν βαρὺς πίτνων, 6 

40 Ἰο60 π6 00]]10;88 οἰΐαπι 16 ἐμσπίέτνειν Β0υ ΘΠ τι πὴ 6886 : ΠΊΪΠτι8 

οηΐπὰὶ ἀἸοομο Ρ] 8. ἀϊοῖς ΟἸγὑδοπιποβίγα, 

1880 Τὺῖρτὶ ἐμάς. Οουν. Ῥουβ. 

1888---ξ2Ξἅ3Υ Ηΐπῖο ἰοὺ τὴϊῃὶ ν᾽ άθοῦ ῥυβ  ΠδΠὶ Υἱπὶ οἱ ΠΙ ΤΟΥΤῚ 

τοβιϊ 1886 οογγθοία ᾿πίουραποίϊομθ οἱ ναυτίλων δὲ (ν. 1887) τηπίδίο 

ἴῃ ναυτίλων γε. Αὐσαπιθηνηο ἰμιπιὶ οδαὶ, οἱ (αςοραπάγα βάα οἱ οεϊ 

γιιαδὶ σοποιδῖηα (πιότὴ ξύνευνος, ἡποᾶ τηδ]α οππὶ δηϊθορθπεῖθτ8 

ΘΟ ΠησΟθαῖαγ, γοΌΣ Ἰοοσῖπὶ ἴθ πο) : πδο ποΐγμηι, φαῖρρα ψμας οἰΐαμι 

Ρον" πασϊσαϊϊοποην οαάοθην χιαθ ἐἰϊ6 ἰγαηβίγα (γον. 1885 ἡ (ΠΡ τὶ 

καὶ) χοινόλεχτρος ϑ8οΥ θηάαπὶ 6880. Υἱᾶϊ! Καγβί., 1888 ἱστοτρίβης 

σον, Ῥϑαν. 
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κεῖται φιλήτωρ τοῦδ᾽, ἐμοὶ δ᾽ ἐπήγαγεν 

εὐνῆς παροψώνημα τῆς ἐμῆς χλιδῆς. 

ΧΟΡΟΣ. 

φεῦ, τίς ἂν ἐν τάχει, 
ιὴ περιώδυνος, 

1895 μηδὲ δεμνιοτήρης, 

μόλοι τὸν ἀεὶ φέρουσ᾽ ἐν ἡμῖν 1450 

ΠΠοῖρ᾽ ἀτέλευτον ὕπνον, δαμέντος 

φύλακος εὐμενεστάτου 

πολέα τλάντος γυναι-- 

1400 κος διαί" πρὸς γυναι-- 

χὺς δ᾽ ἀπέφϑισεν βίον. 

εν αν ! « , 

ἰὼ ἐὼ παρανους ᾿Ελένα 1ἀδὅ 

1891. 9) Ηρττη. φιλήτωρ τῷδ᾽, φιλήτωρ 6Χ φίλος οἷ ἦτορ 

ΘΟΠΡΟΒΙ [ΠῚ 6886. ΟΡ ηδίι5. Μὸοχ Ῥϑᾶαν. εὐνῇ παροψώνημα; Ἠτπι. 

εὐχῆς, Κατεῖ, ϑοίνης, υἱν ἀοούμιβ ἴῃ Μιι8. Εμοη. Χ, ρ. 484 εὔνους. 

γαυϊραία Ρ6Ὶ Ιου ]οαιθηἰ τι ἃ οΥΆΘΟΟ ΒΘΥΠΠΊΟΠΘ ΠῸῚ ΔΌΠΟΥΤΘΗἕΘΙΏ, 

15 οορϊίαΐο παροψώνημα; [ογίαβϑθ 5ῖ0 Θχρϑαϊιὶ ροίθβί, αὐ Αρϑιηθ- 

ΤΏΠΟ αἰσαίαγ, αἰ πὶ 5101 δἀάιχουῖῦ εὐνῆς παροψώνημα; ΟἹ τΔθιηη88- 

{88 ΔΔἀπχΧΊ588 παροψώνημα χλιδῆς. 

1898 5464ᾳᾷᾳ. Ηυ)ὰβ ΘδΥπλϊηβ ταύ οπθ ΘΠ ΙΒ ΟΡ σα ὈΥΠ. 5 

ῬΘΙΒροχῖῦ ΗΘΥΤΔΉΠΙΙ8. 

1896 Επηροτίαβ ὧν ἡμῖν. Ηδττα. ἐφ᾽ ἡμῖν. Νοβοῖο 8} ἡμῖν 

ΟΥ̓ βὶὉ 6χ ἐαύειεν (οἵ, δὰ ν, 98 δἀποίδία) εἵ ἐν οογγθοίῳγὶ τηθ- 

ἰγῖοο ἀοθδδίαν, 

1898. 99 ΤῊΡΥΪ εὐμενεστάτου γαὶ πολλὰ. καὶ, 4πο4 οὐ 50πί6η- 

[188 οὖ πατΠΘΥΟ στη τϑῖο ἀρπηᾶατο ονὶποὶξ, ἄρον ΕὝΔηΖ. πσολέα 

ὙΥΊΘβθίοσ, οἵ, 688. 

1402. Τὐρνὶ ἰὼ παρανόμους. Ἐπιοπᾶ, ΒΙοτηῖ, οἱ Ἡθιτη, 
10 
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μία τὰς πολλὰς, τὰς πάνυ πολλὰς 

ψυχὰς ολέσασ᾽ ὑπὸ Τροίᾳ. 
1406 νῦν δὲ τελείαν ὁ 

Ἔ᾽ λυ 7 οἱ “δ΄. 4. νὰ 

ἢ πολυμναστον ἑπηνϑίσω αἱμ' ἄνιπτον, 
" ᾿ ᾿ ἜΤ. ὃ , 
γτις ἦν τοτ᾽ ἕν ὁομοις 1460 
Ρ 7 
ἔρις ἐρίδματος ἀνδρὸς οἰζύς. 

ΚΩΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. . 

μηδὲν ϑανάτου μοῖραν ἐπεύχου 

1410 τοῖσδε βαρυνϑείς" 

1405. 6 ΤΡ τὶ νῦν δὲ τελείαν πολύμναστον ἑπηνϑίσω δι 

αἷμ᾽ ἄνιπτον. Βθιτα. ἰδοθπδθ βίρῃβ ροϑαῖϊξ οἵ ἡ αἀάϊᾶϊε, δι᾽, 6Χ 

Βϑιηϊηδίϊβ {6.18 ΑἹ] οτίαπι, ἀοϊονογαΐ 61}. ἐπσηνϑίσω, αοᾶ ΟΑ- 

ΒΒΌῸΌΟΠΟ 8]1}|54π6 ἴῃ ἀπηνϑίσω ταπίδηἀππὶ υἱαθθαίαῦ, ποὴ οδὲ ἐϊδὲ 

αϑρογεἰξίϊ, 568 ἰοἱ οαοάϊνιις, οιμπμίιων αὐάθης ἤμπο (ΑΞ Αταθτη ΠΟ 5) 

βαηφεΐποηι σανρϑϊοίὶ, 

1407. 8 ΗρΙη.. ὅτᾶσα τότ᾽ ἐν δόμοισιν ἐρίδματός (ᾳυοᾶ ἴη- 

τοΥρυθί ρίαν φγαυὶς ἀοπιὶίνγὶ.) τις ἀνδρὸς οἰζύς. Βαιαθ. ἐρωτό-- 
ὅματος. Μιάθίαν β8π6 βγη θη ᾿ἰζέθγατιιπὶ ἱπ ἐρὲς ἐρὲ ἰζογδέῖο 11- 

ῬΥΑΥΙ 8. ἀθθ 6 Υ], ΠΘαῸΘ ΡῬΥΪΟΥῚΒ νΘΥΒῸΒ ᾿ΠἸ ἰ ὰτὴ ἃ ΡοοΘίδ ργοΐθοϊατη 6886. 

Ξε ΑΘβοθυἹ τηϑηστη γαβίϊ ποθ δγαθιτη οβδί, ΕἼἸΟΥΙ ροίθβὲ υἱ 

ΔΙΜΑΤΟΟ οτίαπι 51 εχ ἈΑΝΙΑΤΟΟ, οαἱ οομ)]θοίαγαρ ἔογίαββθ ἔανϑΐ, 

αυοᾶ ΟἸΥ ΔΟΠΙηΘβίγα τοϑροπᾶοθί, ἀξύστατον ἄλγος. Ηοο 5ὶ δοποο- 

αἴ85, ποὴ ἱποοϊηπηοῦθ ΒΟ. 088 : 

τοὶόδε δόμοις ἐρινὺς, 

ἀνίατός τις ἀνδρὸς οἰζύς. 
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, 

μηδ᾽ εἰς Ἑλένην κότον ἐχτρέψηῃς, 

ὡς ἀνδρολέτειρ᾽, ὡς μία πολλῶν 1465 

ἀνδρῶν ψυχὲς Δαναῶν ὁλέσασ' 
2 , " » . 

ἀξύυστατον ἀλγος ἔπραξεν. 

ΧΟΡΟΣ. 

1415 δαῖμον, ὃς ἐμπίενεις 

δώμασι καὶ διφυί- 

οισι Τανταλίδαισιν, 

χράτος καχόψυχον ἐχ γυναικῶν, 1470 

χκαρδιόδηχτον ἐμοὶ, κρατύνεις. 

1420 ἐπὶ δὲ σώματος δίκαν 

1418--14 ὀλέσαν Υ. ἘῚ. Οοττ. ἱπ Ε΄. αξύστατον ἄλγος νἱᾶε- 

ἀπ 6556. τη8]}Π0 ᾿ΠΒΘΠΔΌΪ6, απδᾶδὶ Ὑα]ηΠ8 απο ΠΟ οοἷξ, οὐϊατη 

αποᾶ ποη σοτῃροηϊίζατ. Ηδθο υ]ττηᾶ γουῦδ δα ΑΔ ΘΠ ΠΟΠ18 ΘΔ Θά ΘΓ 

Γαίου α βαηξ, ΠῸῚ δᾶ ασϑεοοβ (αἱ ἴῃ 6110 τηοτίαπὶ ΟΟΟα ποΥπηΐ. 

οἷν. αυδ6 δα γν. 1406 δΔαποίδυϊπηυβ. 

1416--19 ΠΙΡΥΙ ἐμπίστεις . . διφυεῖσδι .. χαρδίᾳ δηχτον, 

αὰδθ σοΙγοχούπηῦ Οδπί., Ηδφττη,, Αὔγθβοῃ. Τὰμ ΡΥῸ [ἸὈτούατη 

βουρίυγα χράτος ἰσόψυχον Ηδττη. τηϑιτἹ οδυβᾶ χράτος τ ἰδόψυχον. 

5.4 ἰσόψυχον, 8ῖνθ νυἱοίογίαηι ἀθημαπι Οἰμέαοηιηοδίγα βεγοοῖαθ, βὶν8 

υἹοίογίας ραγὶϊς απὶπιὶ (ἩΘΙοπαθ οὐ ΟἸγ θη ΠΘϑίγα6ὺ ἱπίθγρυθίαδυ!β, 

γ8146 ᾿πΠΟοΙηΙηΠΟὐπτη οβῖ, τ] 1.6 ΟΥατη υἱέ γ 8 καχόψυχον γ6] ρο- 

ἐἰὰ8 6 χόψνυχον, ὈΥΪπηα γοΘΔὈ.]} 5.10 ΔὈ]αία. Ψ]οίογίαπι ἰφπαυαπι 

[εηιϊπαγιιπι ορ6 οἵηοῖδ. ΟΥ̓ Ἰπῖγα, 1689, τί δὴ τὸν ἀτδρα τόνδ᾽ ἀπὸ 

ψυχῆς χανῆς οὐχ αὐτὸς ἠνάριζες, ἀλλά νιν γυνή... Καὶ οὔατα 16 

ΡῬευτηαίαι! ΘΧΘΡΙ τη Πα 068 ΟΟΥ ΓΙ ββ πη τη ἴῃ ΟΠΟΘΡΉ. ν. 897, υδὶ 

πρὸς ὧι σύ ἃ ἸἰθγΑΥΙ 8. σογγαρίατη οϑὲ ἴῃ πρὸς ὠνῦ; οἱ ἴῃ Ἐππ,. ν. 

491 ΡΙῸ εἰ χρατήσει δίχα χαὶ βλάβα τοροποηάστα 6856 ἀθιιοηβίτα- 

θοῸ εἰ χρατήσει δίχαισιν ἁ βλάβα. Δάάο, παροντίπιθ δἰΐατα Βδα- 

σομοηβίθϊη πιστὴ ἴῃ σΟΠ] οἰ ΥΔΓη χαχόψυχον ᾿πο 1556. 

1420---2ὃϑ ΤὴΡτὶ δίχαν μοι χόραχος ἐχϑροῦ σταϑεὶς ἐννόμως 

(ἐχνόμως Ἐ.) ὕμνον ὑμνεῖν ἐπεύχεται. μοι ἃ οοἸγθοίοτε δάάϊτυπα, αὐ 

εβϑϑί αποᾶ γϑβρομάδγοί βίσορῃϊοο χαί, 7ᾳτ6 ἀβὶθυϊ ΕἾΔΏΖ. ΜΙγΘ 

᾽ ᾿ 

αντ.α. 
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'κόραχος ἐχϑροῦ σταϑεῖσ' 
ὭΣ ς « 

ἐννόμως ὕμνον ὑ-- 
-" ͵ 

μνεῖν ἐπεύχεται γυνή. 

ΚΩΥΤΑΠΗΝΗΣΤΡΩΑ͂. 

γῦν δ᾽ ὦρϑωσας στόματος γνώμην, 1475 

1426 τὸν τριπάχυντον 
δαίμονα γέννης τῆσδε κικλήσκων. 
ἐκ τοῦ γὰρ ἔρως αἱματολοιχὸς 

γείρει τρέφεται, πρὶν καταλῆξαι 

τὸ παλαιὸν ἄχος, νέος ἰχώρ. 1480 

Ηθτπι. χήρυχος ἐχϑοοῦ. δε χόρακος τϑοίθ ὑπθηζαν ἔθγὸ οπηῃμ68 εαϊ- 

ἴογθ8, πϑαὰθ ἰπ δἀϊθοίϊνο ἐχϑροῦ Βδθγθπάστ οϑί : οουνὶ οδάδνοτ!- 

Ῥι5 ἱπηπηϊηθηίοβ 4αϊαπ] γοσομίαῦ ἰην δὶ ἢ Τὰπὶ ὅταϑεὶς ουτα 

Βομά ζιο αἰ ἴβαπθ ἴθ σταϑεῖσ᾽ τασίανὶ : ΟΠΟΥ 8 ἀοτητι8 ΟΔἰδιμ  ἐίθτα 

(δαίμονα) ἃ ἔεταϊηβ Ῥτοίβοίδμη 6886. δ[ξ, ΠῸΒ ὙΘΙΠΟΥ͂ΘΕ ΟΌ]Ρᾶπι 8. ΟἸΥ- 

ἰδοπηποβίσα; αποᾶ δοογοῖ, δῖ] ἀδθιηοπθπὶ τορίηδθ βρθοίθῃ ἰπα 586 

ἀϊοογοί. ϑ'8α ποῖ ραΐο, αφαοᾶ Ηδριηδηηο νἱἀθὈδίαν, 6χ ργαθοθάθῃξθ 

γυναικῶν ἱπί6}]Π1ρ1 ΡΟ886 γυνὴ : θᾶ Θδβΐ ΟΥΔΙΪΟΠΙ8Β ΘΟὨΪΟΥΠΙΔΙΟ., αἱ 

ΠΟΥΟ Β.Ρ]Θοῖο ΟΔΥΘΥΘ ΠΟῚ Ροβϑίπηιβ. [ΙΔ486 δα ἤποιῃ δααϊαὶ γυνή, 

αποᾶ «πΐθ γῦν οΧχοϊάθγα ροίαϊς. ΑἸ} Ιδοῦπατη ΘΧΡΙΘσαπὶ γοοῖθ 8 

δόμοις, φόνῳ, νεχρῷ, μύσος, νόμῳ. Ῥοηίαιο φἀϊζογοβ οπηπθ8 ααοᾶ 
βοίδιη 6χ Εἰ, σθοθρουπηΐ ἐχνόμως; 4α απ ἐννόμως Ῥδθπθ 86 μΒαροϑϑΐ : 

Ἶὰγ6 δῃϊπὶ 88 ἰδϑίἀἰα Θχβαϊασθ ργδϑαϊοανοταὶ ΟἸγιδθτηηθβίσα. ϑ.6α 

Π6 8516 αὐἰάοθπι ἸοΟαΠὶ ρογβαπδαίαπι Ρτῖο ; ὙΘυ ΠΏ, αὖ Βἰ τη] α0 Ρ6Υ- 

βρίουδ 5᾽0, γβαιῖγο δίχαν κόραχος ἐχϑροῦ κλαγ οῦ σ᾽. 

1426 Τιρτὶ τριπάχυιον. Ἐπιοπᾶ. ΒΑΠΡ., 6011. ϑθρί. 618 
Ζηνὸς χότον παχῦναι. ΒΙοτηῇ. τριπάλαιον. 

1428 Οαβδυθ. νείρῃ, αιοᾶ 5ουθθη άπ ογαὶ γείρᾳ. ΗΘΔ ΗΠῸΒ 

ΠΟῚ ἱπηρΡ ΓΟ ΔὈΙ]Π 6. δίδίυϊ γείρει ἀδυνα πη 6586 ἱρηοί! παουδαιθ πο- 

τΩΪ ΠΑ ΎΙ γνεῖρος, 8564 8] απ πΐο ἔουτηλθ βιρηἸΠοαἰ Ομ πὶ ἘΠ] ΘΓ ΠΟΙ 

ἀοθοθδί, 
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ΧΟΡΟΣ. 

1480 ἢ μέγαν οἰκοτριβῆ 

δαίμονα καὶ βαρύμηνιν αἰνεῖς, 

φεῦ φεῦ, κακὸν αἶνον ἀτη- 
ρᾶς τύχας ἀκορέστου᾽" 
4. νι ἊΝ ν Ν , ͵ 
ἰώ, ἐὴ διαὶ ΖΔ΄ητος παναντίου πανεργέτα. 1485 

1436 τί γὰρ βροτοῖς ἄνευ Διὸς τελεῖται; 
, - ςῳ ΕἸ ͵ ἢ ᾿ 

τί τῶνδ᾽ οὐ ϑεόκραντον ἐστιν; 

ἰὼ ἰὼ βασιλεῦ βασιλεῦ, 

πῶς σε δαχρύσω; 1490 
φρενὸς ἐκ φιλίας τί ποτ᾽ εἴπω; 
- Ἐν, 2 ω » 

1440 κεῖσαι δ᾽ ἀράχνης ἔν ὑφάσματι τῷδ᾽ 
ΕῚ -" ͵ ᾿ ΡῚ , 

ἀσεβεῖ ϑανάτῳ βίον ἐχπγνξων. 

ὦμοι μοι κοίταν τάνδ᾽ ἀνελεύϑερον 

δολίῳ μόρῳ δαμεὶς 1495 
ἐκ χερὸς ἀμφιτόμῳ βελέμνῳ. 

ἈΚΩΑΥΤΑΠΜΗΝΗΣΤΡΑΩ͂. 

1446 αὐχεῖς εἶναι τόδε τοὔργον ἐμόν" 

1480 ΤὐΡτὶ ἡ μέγαν οἴχοις τοὶόδε. ΜίνΘ Ηργπι. 2 μέγα 

δώμασι τοὶσδ᾽ αἵμονα. ϑομποίάθν. ἦ μέγαν οἰκονόμον » ΔἸ} 4118. 

ΒΟΥΙΡΒΙ αὐ 5θῃίθηςίαθ οὖ ΠΕΠΊΘΥΙΒ ΒΔΕ ΒΔΟΘΥΘ, ΠΘα 6 ἃ Πρ γυῖ8 ηἰ- 

τὴ8 Ιοηρθ τθοθάοσο νἱαθθαηΐισ. ὥθηβϑιι πῸη ἰΐαὰ αΐνθυβο ΟΥ85 

δρυᾶ Αἰμθη. Χ, ρ. 492 Ὁ. (ἔν, 2, 14 Β.) οἰκοτριβὴς δαπάνη αἰχὶϊ. 

1484 Ὠϊπᾷ. ἰὴ ἰὴ, ἰογίαββθ τϑοίθι σαγεργέταν Υ͂. ΕἸ. ΟὐΥν. 

ἴπ Β᾿. 

1487 ἰώ 86ῖη8] Υ. ΕἸ. Οἰοιυιπαι Ε, 

1442--48 Ἐογίαββο ἀνελευϑέρῳ μόρῳ δολίας δαμεὶς ἐκ χερὸς. 

ΝΠ ἐκ χερός; 510 πὰρ ΡΟΒΙ[Π|, 5ῖνθ ΘΧΡΟΙΙΒ παρε, Βῖ 6. οοηεῖ- 

Ἠτι5γ) Ὑ814 6. ἔγιροί. 

ότρ. εἰ. 

, 
δυόστ. 

᾿ 

.-Ν 
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μὴ δ᾽ ἐπιλέξῃς 

᾿“γαμεμνονίαν εἶναί μ᾽ ἄλοχον. 

φανταζόμενος δὲ γυναικὶ νεκροῦ 1500 

τοῦδ᾽ ὃ παλαιὸς δριμὺς ἀλάστωρ 

1460 ᾿“τρέως χαλεποῦ ϑοινατῆρος 

τόνδ᾽ ἀπέτισεν 
, »" . ͵ 

τέλεον νεαροῖς ἐπιϑύυσας. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὡς μὲν ἀναίτιος εἶ 1508 

τοῦδε φόνου τίς ὁ μαρτυρήσων ; 

1405 πῶ πῶ; πατρόϑεν δὲ συλλή-- 

πτωρ γένοιτ᾽ ἂν ἀλάστωρ. 

βιάζεται δ᾽ ὁμοσπόροις ἐπιρροαῖσιν αἱμάτων τρῖο 

μέλας “Ζ4ρης" ὅποι δὲ καὶ προβαίνων 

πάχνῳ κουροβόρῳ παρέξει. 

1460 ἰω ἰω βασιλεῦ βασιλεῦ, 

1440 ΠΙΡΥ μηδ᾽ ἐπιλεχϑῆς. Ορίάϊπιθ σοῖγ, ΕὟΔΠΣ 6 Ὑοξβῖϊ 

οοη͵θοΐατα. Ηργπι. μιηηχέτι λεχϑὴ δ᾽. 

1481 Ηδοτπι. Ὑἱγροϊαπι ροβὲ ἀπέτισεν ἀο] ν᾽ ρα πηιβαὰθ Ἰοοῦμα 

γθοῖθ ἰπηἰθυργθίαϊαβ οϑὲ. Ὑϑυίθ : μαησ μογβοίοι! αὐἀκαηι ἱηξβαν διι5 

νἹοίηαηι. 

1455 Αὐγτ. οἱ ΠΙηά. πῶς πῶς; ΕοΓδπ) ΘἸΟΌ]Δ πη, 4 Ό8 ΠῚ ΘΕΆ πὰ 

ὙΥ6}1. εὖ Ηροττι. πο πίαγ, πιαΐδῦθ ΠΟ ΔΠΒ18. ΒΞ. 

1458--89 Τὴρτὶ ὅποι δὲ χαὶ προύβαίνων πάχνα. προβαίνων 

Οάβδιθ. σάχνα Ηετη. ϑρᾷ ὅποι δὲ χαὶ ουπὶ Ραγ ϊοῖρῖο απ ρὶ Ρο886 

ποπ Ραΐο. ὅποι δίχαν Β.1]. Βογίδεβθ δέδοιχ᾽ ὅποι προβαίνων, δαὶ 

ὁποῖα (αἵματα) χαὶ προβαίνων, δῖ, γοΥβιιαπη αἰ ν᾽ βίοπθ τηπίαία, «τοῦ 

ποὶ . -. παρέξει; 
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»-»" ͵ 

πῶς σὲ δαχρυσω: 
. 9 ἢ , 4. δα φρενὸς ἐκ φιλίας τί ποτ᾽ εἴπω; 1515 

κεῖσαι δ᾽ ἀράχνης ἐν ὑφάσματι τῷδ᾽ 
ἀσεβεῖ ϑανάτῳ βίον ἐχπνέων. 

͵ 

1406 μοι μοι κοίταν τανδ᾽ ἀνελεύϑερον 
δολίῳ μόρῳ δαμεὶς ὅτ. 

ἐκ χερὸς ἀμφιτόμῳ βελέμνῳ. 10 Ὁ 

ΚΑΩΥΤΑΙΠΝΗΣΤΡΑ͂. 

[οὔτ᾽ ἀνελεύϑερον οἶμαι ϑάνατον 

τῷ δε γενέσθαι. ἜΝ 

1470 οὐδὲ γὰρ οὗτος δολίαν ἄτην γ: 

οἴχοισιν ἔϑηκ᾽; 
2 »"Ἥ , 2 

ἀλλ᾽ ἐμὸν ἐκ τοῦδ᾽ ἔρνος ἀερϑὲν, 1525 
Ν , 2 , 

τὴν πολυκλαύτην Ἰφιγενείαν, 
ΣΙ, [ 2) ς ! 

ἄξια δρασας ἄξια πασχων 

1476 μηδὲν ἐν “Διδου μεγαλαυχείτω, 
. ! 

ξιφοδηλητῳ 
[χ , 

ϑανάτῳ τίσας ἅπερ ἔρξεν. 

1408. 69 Ρυϊΐπιι8β Κ᾽ α] 68. ἀδηηηανὶῦ ΠῸ8. ὙΘΥΒῸΒ ΡΘαθβέγ88, 

ΒΕΡΙΠοΡρίΟβ, βυβίθ)α ϊβ Δη Π6 (οἱ δι ὈΙὰπὶ Θχοθαάθηίθβ, απ08 4] 

Δα]θοῖῦ πο ἰητ6]]οχὶῦ 40 οὐδὲ ἱποίρϑυθ ῬΌ5888. οὐδ 1 Ή 6 1η. 

1413--.4 ΤΑΡΙΪ τὴν πολυχλαυτὸν τ᾽ Τριγένειαν ἀνάξια δράσας. 

Ῥυϊουθπὶ Ὑϑβαπὶ σοΥγοχὶς ΠΙπᾶ,, αἰΐθυιιὶ θη. Ἠοο ἀϊοὶς ΟΙν.- 

ἰδϑιηηθϑίχα : 81 Τρῃϊροηΐατα ᾿ᾳγ6 τηδοίαν!, οὐϊαπιὶ ἰρ856. ᾳγ6. ΟΟΟΙΒαΒ 

εβί, Οἵ, Οποῦρῃ. 980 ἔκανες ὧν οὐ χρῆν, χαὶ τὸ μὴ χρεῶν πάϑε. 
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ΧΟΡΟΣ. 

ἀμηχανῶ, φροντίδος στερηϑεὶς 1580 

εὐπαλάμων μεριμνᾶν, 

1480 ὅπα τράπωμαι, πίτνοντος οἴκου. 
δέδοικα δ᾽ ὄμβρου χτύπον δομοσφαλῆ 

τὸν αἱματηρόν" ψακαὶς δὲ λήγει. 

δίκην δ᾽ ἐπ’ ἄλλο πρᾶγμα ϑηγάνει βλάβης τ585 
πρὸς ἄλλαις ϑηγάναισι Μοῖρα. 

1485 ἰὼ γᾶ γᾶ, εἴϑε μ᾽ ἐδέξω, 

πρὶν τόνδ᾽ ἐπιδεῖν ἀργυροτοί οὲν τόνδ᾽ ἐπιδεῖν ἀργυροτοίχου 

δροίτας κατέχοντα χαμεύνην. 1δ40 

τίς ὁ ϑάψων νιν; τίς ὁ ϑρηνήσων; 
3 Ν᾿ ΠΥ ον. 95): ας ͵ , Η 
ῃ συ τοῦδ᾽ ξρξαι τλῆσει, χκτείνασ 

1490 ἄνδρα τὸν αὑτῆς ἀποκωκῦσαι, 
ψυχῇ τ᾽ ἄχαριν χάριν ἀντ᾽ ἔργων 1545 

͵ - 

μεγάλων ἀδίκως ἐπικρᾶναι; 

τ᾽ , 2 

τίς δ᾽ ἐπιτύμβιος αἶνος ἐπ᾽ ανδρὶ ϑείῳ 

1419. ΤὴΡτὶ εὐπάλαμνον μέριμναν. Ἐπιθηᾷ. ἸΚαγβίθῃ, Ἡΐσπι. 
ἀπάλαμον. 

1482 Τὐθυὶ ψεχὰς. ἘΟΥΤΔ πὶ αἰ οαπὶ γοβεϊξα!ε ΒΊοτηἕ, 

148, 884 Π1Ρτὶ δίχη (δίχα, δίχα) . . ϑήγει .. ϑηγάναις. 

Ἐπιθηᾶ. Αὐτ., Ἡθτπι.,) Ῥαπνῖαβ, ΗοΒυ οι, ϑηγάνει᾽ ὀξύνει. ΜαΒρε, 

οοπ)ϊοίοθαι Δίκη. . . ϑηγάναις μάχαιραν, βρθοῖοβο, 868 Ἰοπρίι8 ἃ 

10 γ18 γϑαθάθηβ, οὗ νοοθ μάχαιραν ἴῃ ἰοσο ηἰπιῖβ 1ΠΠ]5Ὑ1 Ροβίίδ, 

Μοῖρα ΨΟΥΆΤα 6886 οἰΐατη ΟΠποῦρῃ,. ν. 047 ἀοοοί. ν 

1186 ὅϊ1ο Ηουτα. οἱ Τ᾿. Ψυϊρο εἴϑ᾽ ἐμ ἐδέξω. 

1491 ΠΡ. ψυχὴν, ἄχαριν. Ἐπιδπᾷ. Ηθιτη. 
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Ν ω 5.68 

σὺν δαχρυοις ἰαπτων 

1490 ἀλαϑείᾳ φρενῶν πονήσει: 

ΚΑΩΥΤΑΙΜΝΗΣΊΤΡΖ. 

οὐ σὲ προσήκει το μέλημ᾽ ἀλέγειν ᾿σύστ-(. 

τοῦτο" πρὸς ἡμῶν 

κάππεσε, κάτϑανε, καὶ καταϑάψομεν 

οὐχ ὑπὸ κλαυϑμῶν τῶν ἐξ οἴκων, 

1500 ἀλλ᾽ Ἰφιγένεια νιν ἀσπασίως 1555 

ϑυγάτηρ, ὡς χρὴ, 
πατέρ᾽ ἀντιάσασα πρὸς ὠχύπορον 

πορϑμευμ᾽ ἀχέων 

περὶ χεῖρα βαλοῦσα φιλήσει. 

ΧΟΡΟΣ. 
Ε ᾽ 

1006 ὀνειδὸς ἤχει τόδ᾽ ἀντ᾽ ονείδους. ι5θὺ ἄντες 
μδαδν ἐι τρ. 

δύσμαχα δ᾽ ἔστι κρῖναι. 

φέρει φέροντ᾽, ἐχτίνει δ᾽ ὃ καίνων. 

1494 ὅ1ὸ Υ. Ἐ. δαχούοιν ΕἾ., ἀπᾶθ ῬοΥβ, δάχουσιν. ὙοΒδ1 

οὐ Βα] 1} Θομ͵Θούπιγα πη ἐσιτύμ βίον αἶνον ὟΥ 611. οὐ τϑοθπίϊουθβ δαϊ- 

[ΟΥ68 ΠΟ ῬΓΟΡΑττιηΐ, 601]. ῬΌΡΡΙ]. ὅ47. Ηατί. ἐαν χ ὧν. 

1496 Μαϊσαίαπι τὸ μέλημα λέγειν ΟΡ᾿ΐταθ ΘοΥγοΟΧὶς Κα βίο. 

Αὐγαίαβ σοπ]θοοταῦ τὸ μέλημα μέλειν. 

1600 ΤὴΡΥῖ Ἰφιγένειαν" ἵν᾽. ἙἘπηοπᾶ, “46οθα8. 

1604 ῬοΥβ. χεῖρε. ΝΕΓΙΊΘΥ Τα 51 ΠΡ] ΆΥΘ ΠῚ ἸΟΟΪΒ. 5] ΠΑ] τι5.,. ὅ51- 

τη0ῃ. ἔτ. 44, 4 Ῥ., Επτὶρ. ΙΡῃ. Τ΄. 787, ἀοίοπαιϊ! ὙΥ̓ΊΘβ Ιου, 

1605 ὄνειδος τιοὸπ δβὺ ἐη)ενία, 56 ογίηυϊηαἴῖο. 

1607 φέρει φέροντ᾽, 4886 γα]ΡῸ δα ΟἸγΓ ΑΘ Πμοβίσατη οἱ Αρδ- 

ΤῊ ΘΠ ΠΟΘ ἢ Γαίου τ, πὰ πηϊγούβιτη “Ἰοία ϑαηΐ. 

17 
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μίμνει δὲ μίμνοντος ἐν ϑρόνῳ Διὸς 

παϑεῖν τὸν ἔρξαντα. ϑέσμιον γάρ. 

1510 τίς ἂν γονὰν ἀραῖον ἐχβάλοι δόμων: 1δ05 

χδχθλληται γένος προσάψαν. 

ΚΩΑΥΤΖΑΙΠΝΗΣΤΡΑΩ͂. 

ἐς τὐνδ᾽ ἐνέβης ξὺν ἀληϑείᾳ 
χρησμόν. ἐγωὴ δ᾽ οὖν 

ἐϑέλω δαίμονι τῷ Πλεισϑενιδῶν 

1515 ὅρχους ϑεμένῃ τάδε μὲν στέργειν, ἰδτὸ 
δυστλητά περ ὕνϑ'᾽, ὃ δὲ λοιπὸν, ἰόντ' 

ἐκ τῶνδε δόμων ἄλλην γενεὰν 
τρίβειν ϑανάτοις αὐϑένταισιν " 

χτεάνων τὸ μέρος 

1508 Τὐρτὶ ἐν χρόνῳ. πιοηᾷᾶ. βολίϊ2. 

1810--11 Τιθνὶ γοναν ὁᾷον, πᾶ ργδθοίαγο οπιοπᾶανιε ΠΌγπι. 
Τά6πὶ πιοχ, ἀπππὶ ΘΟα͵ο68. Παροδηΐ ροόάψαι, τοῖα Βουῖρϑβὶέ σροσό- 

ψει. ὥρθοίοβο ΒΙοηλ, πρὸς ἄτᾳ. ϑοὰ ρυδοβίδί Ἰθηΐοῦ οπιθηᾶαῖο 

ποοσάψαν, ἀυλο 7ὰπὶ ἃ ϑιδη]οῖο ῥγοϊαία οϑέ. Ἂἀφαίμιίπαίενν ο5ὲ [α-- 

γίαϊο σοημι8 ἀἰοηνιὶ. σμὲ 8θηιοὶ «αϊιαοδογί. ὍΟΧ γένος, ααδθ Υἱάουὶ 

Ροβϑὶῦ αθαπηάαγο, δαἀάϊία οδύ 6 τοῦθ ΔΘΒΟΉ Δ Ὧθ απὸ αἰχίπιιβ δᾶ ν, 

806. Τιροιῖο προσάψαι, 4πᾶπι ὙΥ6}1. οὐ βοιποίαον. ἐπθηΐαν (Ὠϊς, 
αὖ 80166 πἰταϊο δουταΐηθ δαιθίσιιο αἰοία ἱπᾶπραγο, ἔγθ8 αἴ γ υβ88 

ΒΘΠ ΘΗ Γ88 ΠΪ8 ὙΟΥΡῚΒ ΒΌΌΘ886. βίαι 68), 660 [ῸΤΥῚ ΠΟῚ Ροίθϑβέ, 4π|8 

κεχολλῆσϑιαι ταυ]το ξογεϊτι8. δὲ ἀπδ πὶ προσάψαι. 

1612 ΤῊΡΙΪ ἐνέβη. ΟὐοΥν, Οδηϊ. 

1516 ὃ δὲ Δαγαίπ8 ῥύὸ γυϊραίο ὁ δὲ. ϑ'οα οἰΐαπι ἰόντ, αποᾶ 

ΔαΥ βϑ᾽ πη τη οϑί, ἰῇ ἔστων, πᾶ [οττηα ΑΘ56}}, τιϑιι8 οϑὲ ἴῃ Επιπη. ν. 

82, ποία ηιπι νἱἄθειν, ῬΊ]αγΆΙΘ τι τοίου δα γον ὧν ἀραῖον. 
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. ͵ ᾿ ͵ 

βαιὸν ἐχούσῃ σιῶν ἀπόχρη μοι 
, ! 

μανίας μελαϑρων 1δ7Ὁ 

αἀλληλοφόνους ἀφελούσῃ. 

ΧΠΓΙΣΘΟΣ. 

ν᾽ ͵ Υ οἰεν , 
ὦ φέγγος εὐφρον ἡμέρας δικηφόρου. 

» - ͵ 

φαίην ἂν ἤδη νῦν βροτῶν τιμαύρους 
Ν » ͵ 

ϑεοὺς ἄνωϑεν γῆς ἐποπτεύειν ἄγη, 
2 Ν « -Ὡ 2 ᾿ 2 ͵ 

ἰδὼν ὑφαντοῖς ἕν πέπλοις Ἐρινύων 1680 
Ν "7 , , ᾿ Ψ Α 

τὸν ἄνδρα τονδὲ κείμενον φίλως ἐμοὶ, 
ν» ͵ ᾿ 

χερὸς πατρῴας ἐχτίνοντα μηχανας. 

᾿Ζερεὺς γὰρ ἄρχων τῆσδε γῆς, τούτου πατὴρ, 

πατέρα Θυέστην τὸν ἐμὸν, ὡς τορῶς φράσαε, 
ς » 9 7.“2 1.8 Ν 2 , ᾽ν , 

αὑτοῦ δ᾽ ἀδελφὸν, ἀμφίλεχτος ὧν κρατξί, 1085 
2 , » ! , Α , 

ἡνδρηλάτησεν ἔκ πολεὼς τὲ καὶ δόμων. 

χαὶ προστρόπαιος ἑστίας μολὼν πάλιν 
τλήμων Θυέστης μοῖραν ηὑρετ᾽ ἀσφαλῆ “ 75. μοιθαν ηὐρξὲ φαλῆ» 

Ν Ν Ν - ς “ , 

τὸ μὴ ϑανὼν πατρῷον αἵμαξαι πέδον. 

διδοὺς ξένια δὲ τοῦδε δύσϑεος πατὴρ 1590 

1620---22 ΤΑΡχὶ πᾶν ἀπόχρῃ μοι δ᾽ ἀλληλοφύνους μιανίας 

μελαϑρων. ϑοῖίο, Εν αγάϊίο διοίογο, ΠΙηα. ἰγδηβροϑυῖ νο θὰ οἵ 

οὐθοῖν. ραυυοα]απι δᾶ νἱϊαπάσμ Εἰδίαπι ἰπδουίαιη. Πυλι. τάσδ᾽ ἀλ- 

ληλοφόνους. 

1028 Τιδυϊ ἄχη. οὐ. Αὐγδίαβ. 

1581 ὅ1ὸ ΕἼΠη8], οὐ ΠΙμᾶ. Ἄαϊσο αὐτοῦ τ΄. 

1880 1 Ρυὶ αὐτοῦ ξένια δὲ. ΒΙομῖ, αὐτὸς, 4ποα οαπὶ ρΥδ86- 

οΘαθη 5 ΘΟΠ] Ηρ : γ685. ἴα 86. ΒαΡοθαῖ, βοᾷ ἰἴᾷ ἢοο Ιοθο πο} αϊ- 

οθμαπι ογαῦ. Μανη Ἄργους. ϑομποίάον. γαίας. Ἡθτῖτα, ἀστοξέ- 

νιαγ πο «αοιποίο ἴῃ 'Γηγοβίθιι οδᾶαῦ, πο ἰπιθ]]1ρὶταγ. ΟΥΡΒῚ 



᾿Δτρεὺς προϑύμως μᾶλλον ἢ φίλως πατρὶ 

τωμῷ, κρεουργὸν ἤμαρ εὐθύμως ἄγειν 
δοκῶν παρέσχε δαῖτα παιδείων χρεῶν. 

1ὅ40 τὰ μὲν ποδήρη καὶ χερῶν ἄκρους χτένας 

ἐϑρυπτ᾽ ἄπωϑεν ἀνδρακὰς καϑημένοις 1590 
ΡΥ ) ς ᾽ 5. » Β΄ ν. φῦ , Ν 
ἄσημ᾽" ὁ δ᾽ αὐτῶν αὐτίχ᾽ ἀγνοίᾳ λαβὼν 
Ὑ Ν νυ « « - , 

ἔσϑει βορὰν ἄσωτον, ὡς ὁρᾷς, γένξι. 

κἄπειτ᾽ ἐπιγνοὺς ἔργον οὐ καταίσιον 
Ἂ ν γε ν Ἵ “ὡ 

1845 ῴμωξεν, ἀμπίπτει δ᾽ ἀπὸ σφαγὴν ἐρῶν, 
’ Ν , Ε] ’ 

μόρον δ᾽ ἄφερτον Πελοπίδαις ἐπεύχεται, τθυὺ 

λάχτισμα δείπνου ξυνδίκως τιϑεὶς ἀρᾷ, 

διδοὺς, αὐἷὰ ΡῬαυιοὶρίαπὶ ἀοβιἀογαίαγ δα αποᾶὰ τοίογδητανῦ νουθᾶ 

προϑύμως μᾶλλον ἢ φίλως, 486 οὑπὶ παρέσχε δαῖτα παιδείων 

χρεῶν ΒΔ Ὀ5αγά8. ΘΟ ΠΪ αΠριμ αν, 

1541. 42 Αἰγϑιιβ σοΙητηϊπιθσαῦύ ΡΌΘΥΓΟΥΠι ΠΔΠ118 ῬΘάθΒ6Π6, 

αὖ ἃ ΘΟΗΥΪΥ18 4αἷ, Βθοιιηάαπὶ ἩΙηθυῖοδθ ἀθίδιϊβ ΤΠ] ΟΥΘ ἢ, ΥἹΡ ἶσα δα 

βιδθ ααΐβαθα ἰθαϊαπι οὐ 581|8 ἰοῆρα δὺ Αἴτθο οοῃβθαοθχδηΐ, 

ΔΘποϑοΐ ποὺ ροββθπί. [011 ἐϑρυπτ᾽ ἄνωϑεν ἀνδραχὰς καϑημένος" 

ἀσημα δ᾽ αὐτῶν. ΟΥδιϊοηῖβ Γουτηδῖὶ τοϑταϊς ὈΙΠἀΟΤΗ͂Ι οπιθηἀδίϊο 

αδημ" ὁ δ᾽ αὐτῶν, 868 ἅδ6 5ἰπρι}5. νοῦθὶβ ἀαδιξαίαγσ, Μα]ε, αἱ 

ΑΘΒΟΒΥΙΣ ΠαΥγδιϊομθὴ οαπὶ Ηνρίηὶ ἴθ. 88 σοποι] ατοηΐ, ἰθπιθγο 

ΒΟΓΡΒΟΥΘ ἔχρυστ᾽, απο ἃ ᾿ΙΌΓΑΥ5 ἴῃ ἐϑρυπτ᾽ τουξαϊαπι 6588. ΠΟῚ 

ῬΙΟΌΔΌΙ6 δῖ, πθαὰθ σομηπιοθ ΟἿ} ἀσημα οομ)πηριίαγ. θα γροΐς 

Οαβαὰῦ, χαϑημένοις, ἡπστη ἀγνδραχὰς Δ Ρ]αγο8. βρθοίοί, οὐ ΒΙ μι. 

ἄνευϑεν, δοῃϊοηξία δβαριίδηΐθ : ΤῊ] ἰάθη ἀπωΐϑεν Ργδοίοσθηαηὶ 

γἱἀοὈαΐαγ, 

1546 Το ᾧμωξεν ἀν. πίπτει δ᾽ ἀπὸ σφαγῆς ἐρῶν. Οδῃί. 

ἀμπίπτει. Ηατῖ, σφαγήν. αϊρο ἐμῶν βου! αν, βίμθ πθορβϑιταῖο, 

ἀασπι ἀπεράω ἴεγα ἰάθπι 5} ιοᾶ ἀπεμέω : θοπ Καγβίθῃ 1 γΌστπὶ 

Ἰθοίϊ Ομ μλ ΤΟΥΟΟΔΥΪΙ. 

1847 τιϑεὶς ἐρᾷ Υ. τιϑεῖς ἀρὰ ΕἸ, ἙίίοΥο8 ἀρᾷ δαΐ ἀρὰν, νατῖο 

πῆς Ἰοοὰπὶ ἰμ θυ ΡΥίδηΐο 85, Οα} 8 πᾶθο τη νἱάθίιν βοηϊθηζία : 
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οὕτως ὁλέσϑαι πᾶν τὸ Πλεισϑένους γένος. 
Ε -“"Ὕ ᾿ ͵ “ 5 »"Ἢ , 

ἐκ τῶνδέ σοι πεσοντὰ τον ἰδεῖν πάρα. 
Ξ »"Ὕ »Ἥ ’ 

1ὅδ0 κάγω δίκαιος τοῦδε τοῦ φόνου δαφεύς. 
, Ν μ" ΦΡΣ ΩΝ ἐΡΕῚ γς , Ν 

'τρίτον γὰρ ὄντα μ᾽ ἐπὶ δέκ᾽ αϑλίῳ πατρὶ τουδ 
5 Ν » , 

συνεξελαύνει τυτϑὸν θντ᾽ ἐν σπαργανοις" 
, ᾽ γ᾽ ι« , , 

τραφέντα δ᾽ αὐϑις ἡ δίκη κατηγαγεν. 
-" 2 - 

καὶ τοῦδε τανδρὸς ἡψάμην ϑυραῖος ὧν, 

Ιδδδ πᾶσαν συνάψας μηχανὴν δυσβουλίας. 
[4] Ν Ν Ψ Ν Ὁ 2 Ὧν 

οὕτω καλὸν δὴ καὶ τὸ κατϑανεῖν ἐμοὶ, 1610 
5»9.ω7 τ - , 2 «' 
ἰδόντα τοῦτον τῆς δίχης ἕν ἕρκεσιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

“4 γισϑ'’, ὑβρίζειν ἐν κακοῖσιν οὐ σέβω. 
Ν δ᾽ "7 ὃ ! ὃ Ν 5, Ν "-" 

συ αἀνδρα τονε φὴς ἑχωὼν καταχτανεῖν, 

σὺν δίκη (δικαίως) τὸ δεῖπνον λαχτίζων ἀρᾷ, οοοιαηι ρτοοιίοανς 

ΠΟ ρείίο, 56 δα βοον αἰϊοηο : οοοηαθ ρ»"οοιίοαἰοηποηι εἰν ὶς ἐποίμο)ι5. 

1648 Τὰρτῦὶ ὀλέσϑη. Οοιν, ῬΟΥΒ. 

1661 6, Ο, ΥΥ. Βομποίάθυ. μ᾽ ἔτι δυσαϑλίῳ, Ἡ. Τι. ΑΒ 6Π8 με 

ἐπὶ δυ ἀϑλίοιν, ΕΏΡΟΥ μὐ ἔτι δ᾽ ἕν' : ΟΧ ααϊθαβ. σοπ͵θοίατγίβ, 5] 

ΟΡίΔ μα απὶ οϑϑθί, ΡΥ ΘΙ ΘΥΓ ΘΠ. ὈΥΪΤΠΔΤη : Π8Πὶ 1 οχ [(ὐ οΥἴατῃ 6586 Ρο- 

ἰθϑύ, δια γϑοίθ νυἱάθίαν ἩΘΥΤΔ ΠΗ 18 5 δ ι556. ΘΧΟ ΙΒ ̓{{π|ι8 γΟΟΑ Ὀ Ἁ] Τὴ 

Βῖο ἰαΐουθ. ΕΠ 716 αυΐάοθπι ροβαὶϊν ἐπσίδεχ᾽, ατοα ποηλΐηὶ Ῥγοραν!ῦ; 

ἀοροθαῖ, ηἶδὶ ΠΟΥ, βουῖθογθ ἐσέτεχ᾽ ἴ. 6. ἐπίγοντον, ροϑδὶ β'αῖγ65 

παίοην, απᾶθ ΥῸΧ 8|10 56 η81:1: ΠΒΌΤΡΑΥΪ 50]. 

1884 Μίγτο ἰμίογρυθίδηναν ϑυραῖος ὧν Ὧ6. Αορίβίμὶ ΟΧΊΠο 

Ῥυϊδύϊπο δαὺ ἄρ ΑρΔΠΙΘΠ ΠΟΙ Ϊἶ8. ἈΡΒΘητ1.8, ααπιτὴ πο. αϊοαῦ Αρίβίῃιιβ, 

8560. ΓῸΓΪ5 νουβδηΐθηη οδΘαὶ (40 πὶ πο Δα[πἰ586., 8564 ἰὰπη6η (δὶ 

ΤΆΔ ηϊι8. ᾿ηὐ8115886. ΑΘ ΠΟΩΪ ἰηβι αἴα8. (Αἰ 8105. ὁχοοριίαπαο βύγιιθη- 

ἄοαπθ. 

1669 ΤὐθΥὶ τόνδ᾽ ἔφης. Οοἷν. Ῥασνγ. Ῥοβὲ 1600 οὐ ροβὶ 

1588 νϑυβϑιιπὶ Χο 1556. βίαθιοραὶ Ἡ ΘυηδηΠπ8, αὖ 56Χ ΟΠΟΥΪ νΘΥΒΙΡτι8, 
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1500. μόνος δ᾽ ἔποικτον τόνδε βουλεῦσωι φόνον" 
᾿.- Ύ , Ν ν- 

οὐ φημ ἀλύξειν ἕν δίκῃ τὸ σὸν κάρα 1610 

δημορριφεῖς, σάφ᾽ ἔσϑιε, λευσίμους ἀράς. 

ΖΖΓΙ͂ΣΘΟΣ. 

σὺ ταῦτα φωνεῖς νερτέρᾳ προσήμενος 
͵ , » - ν , 

κωτπτῃ, κρατούντων τῶν ξττὶ ζυγῷ δορὸς; 

»- σι σὺ σι γνωσει γέρων ὧν ὡς διδάσκεσθαι βαρὺ, 

τῷ τηλικούτῳ σωφρονεῖν εἰρημένον. 1820 

δεσμὸς δὲ καὶ τὸ γῆρας αἵ τε νήστιδες 

δύαι διδάσκειν ἐξοχώταται φρενῶν 

ἰατρομάντεις. οὐχ ὁρᾷς ὁρῶν τάδε; 

1570 πρὸς κέντρα μὴ λάκτιζε, μὴ πταίσας μογῇς. 

ΧΟΡΟΣ. 
ς ͵ 

γύναι σὺ, τοὺς ἥκοντας ἐκ μάχης μένων 1025 
Ν 3 , , 

οἰκουρὸς, εὐνὴν ἀνδρὸς αἰσχύνας ἅμα, 

οοἴο ΔορΊβίι], {θὰ ΟΠΟΥ], ροϑὲ αὐ πα 6. ΥΘΥΒῸΒ ἴῃ ΠηΘα10 ᾿ἱπίριρο- 

Βἰἴ058., ἸΏΥΘΙΒΟ ΟΥ̓ΔΪΠΘ. {γ68 σμουῦΐ, οοἷο ΔορΊβεῃϊ, 586Χ ΟἸΟΥΪ ΥΟΥΒΕΙ5 

ΓΟΒΡοπἀογοηΐ. Πδίϊο νδ]46 ἀυθίδ. 

1806 τῷ τηλικούτῳ οτπὶ ἀπίοοραθηθτ118. ΘΟΠ] α σΘθαΐαν, τηὰ- 

(αν! ἱπίογραποίϊομθ μι, γήραος δὲ δωφρούυ)  ἄνϑος Ἰ)οπηοουῖτα8 ἂρ. 

ΚἴΟ}. ΕἸοτ. 116, 10. ΕἸΙη5], Θοη ϊοΙοραὐ σωφρονεὶν κεχρημένον. 

1601 δεσμὸν δὲ Υ. ΕἸ. Οουγ. ἰπ Ε', 

1510 Τιρτὶ σήσας, Ῥίπααγὶ 5601, (ἰοὐεπρ. δα ἤποιῃ ΡΥ . Π 

παίδας, ααοὰ Ἡρητὰ. τοοορῖ. ϑοᾷα γογϑπὰ μυΐο Βα θυ φτηθπᾶδίϊο- 

ΠΟΙ, αὐδπηὶ ῬοΟΥΒ. ΒΙοτῖ. Π᾿πα. ρυοθαγαηῦ : ἴῃ ἰ]θτι5. αδιταΐῖα ἴη80- 

ΙΘμτθτ5. σαηΐ ΡΥδοίογοηᾶα, 

1571. 12 ϑομηοιάρντηαπι βθοιῦξιβ διὰ. [ΠΪΌΥΪ ἐκ μάχης νέον οἱ 

αἰόχύνουσ᾽ ἅμα. ϑεἃ τιδληϊοδύιπι Θβί, οΠοσαπὴ πᾶθο ΑΘ ρἰδίθο, Π0ὴ 
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ἀνδρὶ στρατηγῷ τονδ᾽ ἐβούλευσας μόρον: 

ΧΠΡΙΣΘΟΣ. 

καὶ ταῦτα τἄπη κλαυμάτων ἀρχηγενῆ. 

Ιὅτῦ Ὀρφεῖ δὲ γλώσσαν τὴν ἑναντίαν ἔχεις. 
Σ ! -» - 

ὁ μὲν γὰρ ἡγε παντ᾽ ἀπὸ φϑογγῆς χαρᾷ, τὺ 
συὺ δ᾽ ἐξορίνας νηπίοις ὑλάγμασιν 
ὅ; ᾿ “τς ἢ ῷ 
ἄξει" κρατηϑεὶς δ᾽ ἡμερώτερος φανεῖ. 

ΧΘΡΟΣ. 

«ς Ν ! ! ᾿ ᾽ γ 

ως δὴ σὺ μοι τύραννος “1ργείων ἔσει, 
Α -“» 2 , 1580 ὃς οὐκ, ἐπειδὴ τῷδ᾽ ἐβούλευσας μόρον, 

-»  .9. 5) τ » 2 ! 
δρᾶσαι τοδ᾽ ἔργον οὐχ ἔτλης αὐτοχτῦόνως; 1080 

ἉἹΓΙΣΘΟΣ. 
Ν Ν » Ν Ν τ -“- 

τὸ γὰρ δολῶσαι πρὸς γυναικὸς ἣν σαφώς" 
5] Ν ᾿ [ 2 Ω Ν κι ν ᾿ 

δγὼ δ᾽ ὑποτῖτος ἔχϑροὸς ἢ παλαιγενής. 

χρατῶν δὲ τοῦδε χρημάτων πειράσομαι 

ΟἸγίδουηπ βία ἀἰσοΥΘ ; αποᾶ απ ΠῸἢ ᾿πίθ Πρ ουθηῦ ΠΠΡΥαΥ, αἰ-- 

ὄχύνας ἴῃ αἰδόχύνουσ᾽ τα αυιηΐ, [ἢ ΡΥΪΟΥΘ γοῦϑα σα]ρο, ἰβη]οῖο 

δοίουθ, τοὺδ᾽ ἤχοντος 80 θῖνα : ΑΘΒΟΠΎ τπυᾶπππὶ τοϑιϊ{{ 

ὙΥΊΘΒ61ον. 

1517 Τιρυὶ ἡπίοις. Οουν. Φδοοθαβ. 

1680 τῶδε βουλεῦσας Υ͂. ΕῚ. 

1688. ΤΑΡυ ἡ, Ἐπιοπᾶ, Ῥοῦβ. β'ο 211 οοη)οοίαταθ 7 οὐβίαί, 

απο νουθατη Ἀῦθ856. ΠΟῸῚ Ροίοβί, 

1084 Τιθι] ἐκ τῶνδε. Μυϊρο ἐχκ τῶν δὲς Πουπιδηηι5. ἴη00]. 

Ἰοχὶς πἰπηὶς δὈυαρίο Λορ βέμτιτη 56. γοίαπὶ ἀϊσοῦο ΟΡ θιι5., α1 8. 5185 

6586. ΠΟΠΠ) 5 ἰΠσαβδοῦ : ΠΌΔΙ ΟΌΥΘΏ. γΟΥϑι πὶ ΟΧΟΙ 556. βἰαία. 

ΜΙΗὶ νι ον ΑΘβοΉν 5 χρατῶν δὲ ΒΟΥΊΡ5 1556, 
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1590 

ἄρχειν πολιτῶν" τὸν δὲ μὴ πειϑάνορα 
ζείξω βαρείαις, οὔτι μὴ σειραφόρον 1040 

χριϑῶντα πῶλον, ἀλλ᾽ ὃ δυσφιλὴς σκότῳ 
λιμὸς ξύνοικος μαλϑαχόν σφ᾽ ἐπόψεται. 

ΧΘΡΟΣ. 

τί δὴ τὸν ἄνδρα τονδ᾽ ἀπὸ ψυχῆς χακῆς 
- - ᾿᾿ Ἢ , .} , Ν 

οὐκ αὐτὸς ἠναριζες, ἀλλα νιν γυνὴ 

χώρας μίασμα καὶ ϑεῶν ἐγχωρίων 1θ45 
, ΦῚ ͵ ͵ 

ἔχτειν᾽; Ὀρέστης ἀρὰ που βλέπει φάος, 

ὕπως κατελϑὼν δεῦρο πρευμενεῖ τύχῃ 

ἀμφοῖν γένηται τοῖνδε παγχρατὴς φονεύς. 

ΖΠΙΕΙΣΘΟΣ. 

1595 ἀλλ᾽ ἐπεὶ δοκεῖς τάδ᾽ ἔρδειν καὶ λέγειν, γνώσει 

τάχα. 

ΧΟΡΟΣ. 

1580 ὙΥ]Θβθουὶ οοη)θοίαγα οὔτε μὴν ΤΉΘΙΟΥ οβὲ ἀπδπὶ γυ]σαία 

οὔτι μοι, αὰδ6 Ῥαανῖο ἀρθοίατ, Βρᾷ τϑοίθ Ηδθγπι. ΠΠΡγοστ πὶ 5οτῖ- 

Ρίσσατῃη τϑαπχίϊ. 

1581 Ιὐἰῦτὶ δυσφιλὴς κότῳ. ΟοτΥ. Δαγαΐιβ, Υ ΊΘΒΟΙΟΥ χόπῳ: 

564 νἱᾶο 1567 οἱ Ῥδουνιὶ ἔγρ. νυν. 158 ΕἸΡΡ. 

1590 Τιρυὶ ἀλλὰ σὺν, ποᾷ ποπ βοίιπι Ἰοηποηᾶϊ πιϑὰ8, 568 

Τ68 ρ88 σοβρυϊζ. ΞρδηΠ Ομ 8. νὲν. ΑἸ" δοὶ, αποᾶά οἰΐαπη ΤΥΪΟ]]- 

Ἡΐπ8 γΟΪαἶβ86. νἱἀοίανῦ : ῬΘΠ6, 51 ΡΥΟΠΟΙ Ϊη6. [ΟἾ]6. ΟΑΥΘΥΘ ΡΟΒΒΘΠΊΠΒ. 

1594 Τηϊουγορδίοηἶβ Βιρσητπὶ ἀρ] ον Βομ ποίου, 

1595 δι. χοὺ λέγειν. Ἐογίδββο 
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ΖΠΓΙΣΘΟΣ. 
- γ᾽ ᾽ ἐ 

εἶα δὴ φίλοι λοχῖται, τούργον οὐχ ἑκας τοδὲ. τθῦῦ 

ΧΟΡΟΣ. 
Ν - , » ᾽ - 

εἶα δὴ, ξίφος πρόχωπον πᾶς τις εὐτρεπιζέτω. 

ΑΠΙΙ͂ΣΘΟΣ. 

ἀλλὰ μὴν χἀγω πρόχωτπτος οὐχ ἀναίνομαι ϑανεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

1000 δεχομένοις λέγεις ϑανεῖν σε' τὴν τύχην δ᾽ αἱρού- 

μξεϑα. 

ΚΩΥΤΑΛΙΜΝΗΣΤΡΑΩ. 

μηδαμῶς, ὠὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, ἄλλα δράσωμεν 

καχᾶ. 

ἀλλὰ καὶ ταδ᾽ ἐξαμῆσαι πολλὰ, δύστηνον ϑέρος. τοῦῦ 
- ͵ , , 

πημονῆς ἅλις δ᾽ ὑπάρχει" μηδὲν αἱματωμεϑα. 

ἀλλ ἐπεὶ δοχεὶ, σὺ δ᾽ ἔρδειν χαὶ λέγειν γνώσει δίχ᾽ ὄν. 

Οοηῖ, Ῥτγοπι. 927 μαϑησεται δον τὸ τ᾽ ἄρχειν καὶ τὸ δουλεύειν 

δίχα. ΟΠοΥῖ γθϑροπϑαπὶ Θ Χο 1586 ν᾽ ας Ἡ ΘΙ ΤΉ ΔΉ 15. 

1699 ΠΙΡῚ χἀγὼ μὴν. Τυδπβροβαϊ ΡΟΙΒ, 

1000 Τὐρτὶ ἐρούμεϑα. Οὐ. Αατ. 

1001 --ϑ ΤΠ Υοσατη ᾿ἸΘοΙ ΟΠ 68 δράσομεν σοί. δύστηνον ὁ ἔρως 

βομῦϊ,, σημονῆς δ᾽ ἅλις γ᾽ Πρῖμι., ὑπαρχε οἱ ἡματώμεϑα Αατδίτιβ 

ΘΠ θὐδγιηΐ. θα Πραπ6 ἰγδηβρΟΒ᾽ ΠΠΟΠ6. ΥὙΘΥΒΙῸΠΠῚ ΟΡῚΒ 68[, ΠθατΘ 

Θομ)θοὕαν 8. μηχέϑ᾽ οὐ μηδ᾽ ἐϑ᾽ αἱμιατώμεϑια,, Ξρθοἴ 518, 81. Τ6ὴ 5Ρ6- 

οἴαβ, ἱπα 0108, δὶ δα ΟἹ ϑθιη θϑίσαθ ΡΘΙΒΟΠΒ ΠῚ ΓΘΒΡ οἶδ, Δ ΡΔΓ 

αβῦ, 60 α1ὸ πᾶΠΟ δβὺ 8ηΪπΠ|0, ΑρΔΙΘΙΠΟΠΪΒ Οαράθτη ΠΟῚ ϑρΡΘτΐΘ 

ΤΩΘΙΏΟΥ ΔΘ. Ροβί σχολλά νίγραϊα ἱπίουραπχὶ, ΒΌΡΡ]6 ἐστι. 

18 
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στεῖχε καὶ συ χοΐ γέροντες πρὸς δόμους πεπρω- 

μένους, 
1600 τούσδε πρὶν παϑεῖν ἄκαιρον. χρῆν τάδ᾽ ὡς ἐπρά- 

ξαμεν" 

εἰ δέ τοι μόχϑων γένοιτο τῶνδ᾽ ἅλις, δεχοίμεϑ᾽ 

ἂν, 

δαίμονος χολῇ βαρείᾳ δυστυχῶς :τεττληγμένοι. τθῦὺ 

ὧδ᾽ ἔχει λύγος γυναικὸς, εἴ τις ἀξιοῖ μαϑ εῖν. 

“ΠΙΓΙΣΘΟΣ. 

ἀλλὰ τοὐσδ' ἐμοὶ ματαίαν γλῶσσαν ὧδ᾽ ἀπαν-- 

ϑίσαι 

1008. 4 στείχετε δ᾽ οἱ γέροντες πρὸς δόμους πεπρωμένους 

τοὐόδε πρὶν παϑεῖν᾽ ἔρξαντα καιρὸν . .. ἐπραξάμην Υ. ἐρξαντες 

καιρὸν εὐνς ΕἸ. Ταϊ πὴ. γΟΥβῚ8. ὈΥΙΟΥΒ Θρτθρῖθ γϑϑύιϊς ΕὙΔΠΦΙα8, 

οα} 8. ΘπλθΠἀδίϊο ποθ ΘΟΠΗΥΠπηαΐ. ΥῸΧ σπεποωμένους. ἅπὰ ΟἸγίδο- 

τηποδίγα βιρηϊῆσαί, ἕαΐο ΑΘρΊβυ ΠΟ ΥΘΡΊΔΙη, ΠΟ ΤὨΪΠΠ8 ΘΠΙΆΤΩ 86} 0118 

Βιδπη ἀπ] π6 ἀοιηαπι, δἰ θιιαπ 6586, Βοαπα γα]άθ ἀμ ]ᾶ 

βαηΐ. Ηογμ. ΟἸΪπὶ πρὶν παϑεὶν ἐρξαντ᾽ ἄχαιρα; ΠΟΥ͂ΙΒΒΙΤΏ18. ΟἿΓῚ8 

πρὶν παϑεῖν ἔρξαντες" ἀρχεῖν χρῆν τάδ΄. Ἠθαϊιΐαβ Θομ)θοογαὶ 

δτέρξαντας αἰνεῖν. ΑἸ ἴα, 864. οπιηθ8 γοθθπι τούσδε εΕὐδοογαπέ. 

ΜΙΒΙ ἔρξαντα 6Χ Υ. 1609, παϑεῖν τὸν ἔρξαντα, 1ἰ]δΐατη, 568 τούσδε 

παἰΐαυθθ ΔὉ ΔΘβοῆυ]ο ρῥγοϊθοίατη 6556 υἱάθίασ. ΟἸγ δομηοϑίγα θη πὶ 

τοΐδτη ἢἤδης οὐδίϊοημθμι δὰ Αδριβίμπμη ΡΟ  ββιπηαπη ΟΠ σε, 1ΠΠ τὰ 

ΡΙασαγθ οὐ τοίϊποι βέπάθί, Οἷἱ ργοροϑβιΐο δρεϊββί πηι δϑί, υαἱὐ ἰΐδ 

Ιοαπαίῃν, απαϑὶ ἴῃ πᾶ τῖχα Αθρίβίμο υἱοίοσίδ οουία ααϊάθπι βἰῖ, 

564 Π0Π) δχροίθηα, δ 

1006 ΤΑΡτί γ᾽ ἐχοίμεϑ᾽ ἀν, ἀλθ οππθπάδτιηΐ ΕὙΔΗΣῖτ8. δὲ 

Ἡδυδηηπβ. [ἢ Βαρου οΥθτι8 116 εἰ δέ τῳ, Πὶς εἰ δ᾽ ἔτ᾽ οὐ, Καγϑβί. 

τῶνδ᾽ ἄκη, ἀυϊθβ σΟπ] οἵαν 8 ΠῚ] Ορτι8 6886 υἱἀθίαγ,. ΗΟ θη πὶ 

αἴοῖς ΟἸγίαοτηποβῖνα : Νουα υπαΐα πὸ ἱρϑὶ αἰογανιις. ἤασοο τα βενὶ 

ορογίοναί. Θπῖδιις. δὲ ἀἰαθηῖοη σομίθηίιις αἰΐα πον αἰ) ϊοῖα!, παρπο δοπάμι 

[ονιθαπι ροκῖ [οἱ Ταπίασχμο ρμίασας ἰἰδοηίον ἀσοϊρταηιιι. 

1009 Υγακοῖ, ὧδ᾽ ἀχοντίδαι. Ἐοτίαββϑ ματαίαν ὧδ᾽ ἀπαυ- 

ϑαδίζεσϑαι. 
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1610 χἀχβαλεῖν ἔπη τοιαῦτα δαίμονος πειρωμένους; 
« , Ν » Η 

σώφρονος γνώμης δ᾽, ἀπαάντη τὸν κρατοῦντ᾽ ἀεὶ 

σέβειν. 

ΧΟΡΟΣ: 
2 Ν γ , ! 9 γ» - , 

οὐκ ἂν ᾿Αργείων τοῦδ᾽ εἴη, φῶτα προσσαίνξιν 

χαπον. 166 

ΔΙΓΙΣΘΟΣ. 

ἡλλ᾽ ἐγώ σ᾽ ἐν ὑστέ το α ἘΠΕ ΣΕ ΡΤ ΕΙΣ 
[2 δὅγὼω σ᾽ δν υστεραιίισιν ἡμέξραις μξεξδιμ ξτι. 

ΧΟΡΟΣ. 
Ν ᾿ , “ »: μ “ 

οὔκ, ἐὰν δαίμων Ὀρέστην δεῦρ᾽ ἀπευϑύυνῃ μολεῖν. 

ΖΠΓΙΣΘΟΣ. 

1015 οἷδ᾽ ἐγὼ φεύγοντας ἄνδρας ἐλτείδας σιτουμένους. 

1010 ΤῊΡΥὶ δαίμονας. ΟὐΥν. (ἰΔΘΔῸ ΒΟΠΊΒ. 

1011 σώφρονος γνώμης δ᾽ ἁμαρτῆτον χρατοῦντα ΕἸ. Ε΄. Τηὰ 6 

ΥἹΕῈῚ ἀΟΟΙΙ ἁμαρτεῖν τὸν κρατοῦντα; ἴῃ ἢπ6 ΥΘΥΒῚ5 γαγὶᾶ ΘῈΙΡΡΙΘΠΐα6Β: 

δύσφορον, δ᾽ ὑβρίσαι, οὐ χρὴ φέρειν, αἰόχος μέγα. Ἠος οιτηδη- 

ΠῸ5, 4αἰ ΠππῸ γϑβιη ροϑὺ 1008 ἰηβοῦοραύ. Οὐαοχ ὙΠΟ Δ Π18 

που γνώμης οὐ χρατοῦντα ᾿ἰδοιπαπι Παροῖ, πηᾶθ ΘΟ] 191 Ροϊοβί 

10 γ88. ᾿π θυ τη 85 ἴῃ ΔγοΠθίγ ρο ονδηϊάδβ ἔππῖ556. [δαῖτ θὰ γθροϑαὶ 

απὰδθ οὕ ΟΠΟΥΪ ΓΘΒΡΟΏ50 δοσοχητηδᾶαία ν᾽ ἀοθαπίαυν οὐ Δ ΡΊ 5} ΡΘΥΒΟΏΔΘ, 

αὶ ΟἸγίοιηποβίναρ δαοίουι αὐ! Ἰηνπι8. οοαϊν, αρογίοτα ἰτὰθ ἀδάοτδί 

4 ΔΟΥΙρΡΙαυ ; πὰπη6., ΤΠ]ΠΟΥ δαάϊοίι5, πᾶθο δααϊῦ τη ο]]οτὰ : 

Ἠορεϊνῖς βαρϊοη!ἰς οἱ τποαἰο5[ὶ ὁ5,, οηιηζανίαην 605 φιὶ φιοηθ ἰΘη"Ρ017 

ἐπιρονίμηι ᾿αύθη! οοἴονο, οἵ. Ῥτοιῃ. 9817 ϑῶστε τὸν χρατοῖντ᾽ ἀεί. 

1016 Αυγδῖι8 φεύγοντος ἀνδρός, Υἱν ἀοοίι8 ἰπ Μιβ. βρη, 
Χο 452 φλύοντας ἄνδρας. ϑ'οα νυϊραίθθι οοηβιτηαὶ Ἐπὶ. ῬΊΟΘη. Ὑ. 

890, ἀπᾶθ ἀἸδοίπιιβ αὐϑθοὶβ ἴῃ ῬΥΟΥΘΥΌΪΟ ἔι1586. θαμίο5 506 ραϑοῖ. 
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ΧΟΡΟΣ. 

πρῶσσε, πιαίνου, μιαίνων τὴν δίκην, ἐπεὶ πάρα 

“ ΦΊΡΙΣΘΟΣ. 
»} ! γ - ν , , 

ἔσϑι μοι δώσων ἀποινὰ τῆσδε μωρίας χάριν. τοτὸ 

ΧΟΡΟΣ. 

κομπασον ϑαρσῶν, ἀλέκτωρ ὥστε ϑηλείας πέλας. 

ΚΩΗΥΊΤΑΙΗΝΗΣΤΡΩΖ. 

μὴ προτιμήσης ματαίων τὠνδ᾽ ὑλαγμάτων: ἐγὼ 

1620 καὶ σι ϑήσομεν χρατοῦνιε τῶνδε δωμάτων κα-- 

λῶς. 

1018 ΤῊΡ7] ϑαρρῶν οἵ ὡόπερ. Ηος Οδηΐ., πὰ ῬοΥβ. ΘΟΥΓ. 

1019. 20 Κ'68}0]. ἐγὼ, φησὶ, καὶ σὺ χρατοῦντες τῶνδε τῶν 

δωμάτων διαϑησόμεϑα τὰ χαϑ' αὑτοὺς χαλῶς. ἩΗΐϊπο νο668 ἐγὼ οἱ 

κγαλῷς, ἴῃ οοάϊοϊθτιθ ΟΠ 5585.) γοβςπθυιηῦ Οδπίθγιβ οἱ Ηθαίηῖι8, 

ΑἸΠ5. σοπ]θοία 15, ἀΌ Δ ΠΥ 5. Πρ ηΪΟΒἾ8, ΟΡ᾿ι5 6586 ΠῸὴ νἱάθίυγ. 
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Οομϑρθοίτιβ ᾿ιϑίσγου τη] ΠὙΓἹ]ΙΟΘΟΙΊΙΠΊ, 

[ἴῃ βοῃθηηα 5. τη γ]Ο15. ῬΥΓΟΡΟΠΘΗ 15, απ ΠῸΠ ΡῬΥϑοδίο 

δββθηΐ βιρη8, 4015 γϑίουθβ 1051, ἰθϑίθ Απόοηγηηο 46 Μυβιοα 
ἃ ΒοΙ]θυηδημο οαϊΐο, δ 50} 085. ὑγπ]πτὴ., ΠπΘΌποη απδίζπου 

οὐ αυίπαιιθ τπογάγιι ποίϑηαβ τπἰθθδηΐαγ, ριποῖο βρη βοανὶ 

αποίο5. Β  }Π|}αρὰ δηθοθάθηβ Ρ6 6415 (1. 6. ἴϑύ {ὺ] 1 ΤηοΓἃ- 

ΥἼ1Π1)} ΠΙΘΗΒΕΓΆΠ ΟΧΘΘΟΌΔΓΘ νἀθίαν, 5ῖνθ 5υ] ρα ᾿ρ88 Ρτο- 

ἀποθπάα δῦ, αποὰ ἴῃ τηθ 115. ν ΟθῈ}15 ΠΘΟΘΒΒΔΙΟ ΠοΡθαί, 

5:56. ρϑᾶιιδα βίαϊποηα, απᾶ8θ ἴπἴοῦ ἀπὸ νοοϑθι]α ]ΟΟΙΙΠῚ 

ΒάΡούο ροίοσαί. [1 ἔπθ σνϑυβιιη) ρϑθ88. ΠΟῺ ΙΠ6ΙΟΔΥΪ. 

ΤΠ οπαϊοσα απδθάδιη [ΘΠ ΡΟΥ ΠῚ (ἸΒΟΙηϊηἃ ΠῸΠ [δο1]6 

ποία θαηΐίαγ. [ςἰ84π 46. τηθηϑιγα θη ΡΟΥΊΙΠ [ΓΓ Δ ΙΟΠΔ]111ΠῚ 

οὐ ρϑάϊηη β'ΠΘ.15 ἀΔΟΙΎ ΠΟΙ ΟΠ ΓΟ ΟΠ 160 οΘΠΘΥΘ οΟΠ]πηοίο- 

ΤΠ ἃἀθαβ ΠΡτ τὴ ΠΟΘ ΌΔΟΠΙ οἱ ΥΥ οβύρ}} 1), απ, ΒΟΘΟΚΠΙΙ 

ψΘΒΟΡΊΘ 560 ΕΠ, ΟΟΥ̓Ρτι5 ΘΟ] ἀουιηὖ τηθύγιοαθ ἀοΟΙη86, Δ] 

ἴῃ ἘΠΙΨΘΥΒΙΠ ΠΡ] ΘοίοΙ, ΟΠΔΙ ΟΠ ΠΔ ΠῚ 1Π ΒΙΠΡῚΠ15 ΒᾶθΡ6. ἃ 

115. ἀἸΒΟΘΒ5Ι. 

ῬΥΙΠΔ ΠῚ [ἢ ΟΥ̓ἤηΠ6. ἀποαιθ. ΡΟΒΙΠΟΠΘΙη (46 να]ρὸ 

ΔΥΒΙΒ. γορδ }} ΠΟΙΑΨΙ 5]010 ΡΘΟΙΠΙΑΙῚ,, π6 Ἰοὐτιβ ΠΊΠΒΙΟΙΙΒ 

ΘΟ  πΠἀογούαν ΟΠ ἀοοθηΐι δοιίο, ἃ οτπ6 πδύτιγα ΙΟΠΡῸ 

γοηηοίύτι οϑί 3). 

ἢ ΒΟΒΒΡΔΟΝ. ππᾷ ὙΥ̓ΘΡΙΡΠΑΙ, Μούνς ἀθγ ουϊθοῃ βοῃοιι ΠΥΘΙΙΔΕΚΟΥ 

ἘΠ ΤΥ ΚΟΥ, 1 μοἱρχὶρ. 1, 1884, 1, 1850. 

ὅ ΘΙ οὐ Βϑηίοον, Τῃόουϊθ ρόπόγαϊθ 4 Ἰ᾿᾽δοοθηὐιαίίοη ἰδίΐπο, 

ῬΑγὶδ οὖ Βρι]η 1880, Ρ. 70. 
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Ῥαγοαιὶ 

ῬδΥΒ. ῬΥΙΟΥ, ΘΡΟΘΙΟΒ. 

δ. ν. 104--116 Ξε Απί. ν᾿ 117-- 129. 

- 95 --- ϑ)ὸ ,.«ὉὦὉ - ὦ -σς τ. -οὡς- 

108 Εἰ λορεξοο ἐστ ρου χες, εὐ 

ΟΝ" 

ἘΞ πὸ ν --σ ὦ ΞΟ -- Ὁ ΠΣ 

ἘΞ μὰ τῷ ες Ὁ ὦ ΡΥ ΞΞ τ οὶ ΤΕ ν᾿ 

110 ἜΕΥ ΟΣ 65, ἘΞῚ Ὁ 

τς --σὦ -Ξ οὐ -ο ιν ὦ το. ὦ - ο΄: 

δα ττο ὁ τὰν χοῦς τ τ Ὁ) 5’ ἘΣ 65, εξ Ὁ. δ - -ἰς 

τ -ὺὶ-- ὦ οὐ, -- τὰ 

τ νοῦν δ᾽ -ξν του ὠχὰς τοῦ 5: Ξ τυ ον πετῶν ἠκούετο: 

119 Ὁ πο στ οὐ - τε 

Ἐροάιιβ ν. 180--14θ6. 

180 ῶ .-- Ὁ “- ὁ - ἢ ἘἪ- 

λοι τ, τ ἐφ Πα τ τ πε Ὸ 

τ ἐπ τ πο Ξον-- -ἢ 

τ ΕΞ Ὑσον Ὁ Ὁ, ταὶ ἘΣ Ὁ τς ὃ) 

135 ως Οἱ ΞΟ 5. Ὁ. πο ΕΣ 20, 1,5 - σ Ἐν πὰ τῷ 
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ΟΘ- ὦ --ἔἔ 9». - -οὐ -- ὠ  { -- -.- ο Ἀο.ο-.. 

ΞΡ Ὁ --Ξ Ὁ ὃ. -  - ΟΣ -ὦ ὦ - ὦ Ὁ. --ῶν ------ -- 

ΕΟ 6 Ξ-ο δ᾽-- ὁ." Ὁ “--- ὁ ὁ -Ξῦ-- 

ν΄ --} δος 9. , -". το ο--ὀ 

140 ἘΠῚ δου το ᾿Ξ Ο - τε) 

ΞΡ Ὁ, ΟΞ ΟΌ ρυ τὲ τονεος 

| ΞΡ ΟΣ ἘΞ γπΞ| 

ΕἸ ΕΣ (ΟΣ -- Ὁ Ὁ ἰξ ὦ ο. “-Ξ τ-- 

ἘΠΕ οὐ τ  ὀ πττν - σα οτος. 

145 τ ΟὉ-- Ὁ 

ν. -- οὐ -- -- - -Σ:- 

. 
Ῥατοαιὶ 

Ῥ815 δἰΐθυ, δ 5 ΓΌΡΠ16ἃ. 

ΒΙΣ, 1 ν. 147---1568 -ξξ Αηΐ, 1 νυ. 104---160. 

πο ΞΞ σ τορσους 

ἘΞ τ τ Ὁ ΞΞ Ὁ ΞΞ 

ἘΝ τ Ξ  “- 

να. Ξλεος  ΟΑΣ -τον 85... οὖ ἡ πο ὦ ἃ 

-- ὦ -- ὁ. -« ὦ -- 

ΞΟ  ΞΞ ὦ -Ξο Ὁ -- ὁ Ξξεω..- 
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ϑιν, ΤῈ ν. 106]1---168 Ξξ Αηί. ΠῚ ν. 160θ9--170. 

-᾿ ῶ -Ξὸὺ -Ἠὀὄὃ -- 

“οὐ Ξς ΞΞ Ὁ Ξ- Ξ- 0 0.3 

οὐδεν ἂς ἐδ, ΞΞ δ᾽ πον πΞ τν  ο ττὐὐς 

ΞΕ ἘΠ 

ἘΠ ΞΡ τ Υ ΞΡΗ ΓΞΎΎΞΞΞ. ον ΞΕ τ τ τρ τ 

ἰ ΠΝ 5 

Βιῦ. 1Π ν. 177---188 Ξξξξ. Αηί. ΠῚ ν. 1890 --- 900. 

Ο - Ὁ ..-, ὁ -ὺ -͵τυ .τ- ὸο -ῖ-- 

5 ΠΡ αὐ πΞ αὐ- ἘΠ τὸν π΄ .-- 

ὦ .-- ὁ ΞξΞ}υρξε είν πο συ νο 

180 Ἐλιε γα ϑιθγο τ τον ἀνροοδ  κρντ - 

ἘΞ γι  ) Ξ ΠΣ, τὸ 

ει πὸ ν᾿ Ξε. 

το ΟΞ Ἐπ ::- 

185 ΞῈ 5, ἐττελον ες δρῶν τῶν 

δατξ τγξα, γδληνττ ΟΝ εξατη, ῬΆς δόντες: ἐς 



146 

δέν, 1. ν. 201---210 Ξε Αηΐ, 1Υ͂. ν. 211--- 220. 

ῷ τς ὦ - τ -: »ὁό--᾿ὦὖ --ἰὐ --: οςο -- 

Ὁ ΕΟ Ο, πο ον Ὁ οὐ ον Ύ 509: 

Ο-" το ὁ --τ0}-Ξ 

ἘΣ Ὁ, πὸ ἃ Ξ  - εὐ -τῆὸ ς ᾿-- 

205 Εν το ΞΟ Ἐν ΞΘ ο΄ Ξ Φ}- 

ΤΕΣ 3 τ ο--͵.-τὺ--. -,ἰ ἢ 

ον τς --ς 

] ΕΞ τ Ξ ο Ξ-  δὲξὲ ς 

᾿ ΡΗ ς. Ὁ ΞΞὦ.---- 

210 ἘΠΕ ὦ ---- 

Βυ. Ὗ. ν. 221---228 ΞξΞ Δηΐ. Υ. ν. 229--- 280. 

Ω -  - ὦ --,. -- ,͵Ι͵,Ὁ ---, .» - -,.Ἅὁ - 

ο-"ο - ς.-- ὁ-ιυ-- τὺ 

ΟΡ ορρέρροι  κὸ Ἐπ οὶ ρον ἘΞ ον, -ΞΞ (0."--- 

Ὁ ἘοΠὲἕρ 6... Δ οὐ Ξ-9.Ξ ο-.--: 

220 ο-'ὐ-π ες --ο-ποπο-ι - ο-- ὁο-- ὁ --:-9 

ὌΝ Ὁ), - ς᾽ ὩπΞ ἴδ. . οι" ὦ ΞΞ ς - Ὁ 

{Ὁ δε τ χϑ:- 

ππν ν τ 

ἢ ΨοΥβαΒ. ποὴ οοηβίαί ἀΠῸ ΟΥ̓Ϊπ6 ΠΟΧΔρΟαΪοΟ, 568 ὁΧχ ἀπδθτι5 {ΠΡΟ 8 

ΘΟΙΡΟΒ δι8. οϑύ, 

5) ΒῖΊ΄9 ρυϊούθιη δ) ὰ8 βίγορῃδθ ραγίοπὶ αἰβροβιιῖ, π ΔρΡΟΒΟΓΟΡ 8 

(τὸ μέλλον δ᾽ 282) ἴῃ γοῦϑιι ΘΧΡΌΤΩΟ ΡΟΠΘΙΘΙΌΓ, ἢ 

19 
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Θ ΑΒ ΠΥ ΠῚ ΡΥ ΌΓΏ. 

δι. 1. ν. 8406---302 -Ξ Απί, Τ. ν. 308---879. 

ο-ΔὁθΠω0Ύ 5Ξ ες. .:- ΕΘ ΘΟ “ΞΘ τ. 

Ὁ πὶ φὶ ππο τ ΟΞ Ὁ 

ον ὦ -- ὦ - δ΄ ΞΞ δ. Ξ εὐ - 

στ τῶ τῆι Ὁ -.. Ο «-.-. ο -ὄ.--. 0 -“--. 

950 Ἐπ ον τ πον χῳ ΞΡ τ -- 

ΞΘ ρρ ΠΝ «-«- Ὁ) -..... 

ἘΣ πὰ ἘΞ τ ἣν -- 0 -- 

ο -." δ -ὔἶ--- ὁ --- ὦ -- 

ΟΠ ινν -- «-- ἡ .- 0) ... ὁ -ο-- 

35 ΞΕ σὺ Ξε πΞ τς -Ξ  -- 

᾿ Ἂ΄. δι -Ξ:Ξ πῆ ου-- Ὁ 

| ! ρου π-π-- ὁ --ὑ 

[ Κὶ τ ττε ἘΞ ΡΝ ΓΑ  ἘΞΞ Ὸ τ ΞΞ 

860 ἱ Π ἘΞ τ ΒΞ ΚΕ ΞΕ ̓ Ξ 

ΤῈΣ πὰ ἘΞ Ὸ -ὺς 

Ι͵ 
---:-Ὁὁ -  “;ἈἨοἅοὦἍὁ - ὁ 

ϑίγ. Π. νυ. 8380 ---3996 -Ξ Απί. 11. ν. 397---418. 

380 οδὺυπ-- ὁ. -- ὐὐ -- .ς. --,ὠὁνὉὐ -- 

ΕΣ ΣΦ ΞΟ ΕΞ ροέοορπτ ἀπ ρΠ τ ρὐεσλδ, τα 

ὥς: ὃΣσ το, Ὁ «οὐ δὧἱἔ[ΠἼω:, Ξ ὦ -Ξ 

Ο.-"- ὁ -- ςς--. Ὁ οὖ ὦ -- 

385 Ὁ Ἐπ Ὡὐ πἰΞν ΞΟ Ξ ὐὐ-Ξ- τ Ὁ-Ξ 



Ὄπ Ὁ πὰ 

Ὁ ΞΞ Ὁ τὸ 

5.3 εν... Ὁ 

αὐ -- Ὁ 

990 --- ο--Ἢὁ 

Θ᾽... ὁ --ὁ 

πο πος 

ἘΠ  ς 

ΕΞ ὦ.-- ὦ 

898 - 6--ο 

ΟΞΟΝΝΟΣ 

ΒΚ. 

Ὁ πες, ΞΞὺς 

415 σε. (ὦ 

ΞΕ ΤΣ πὰς 

Ὁ- ὦ -- ὁ 

ἘΞ: Ξ Ξ Ὁ 

ἘΞ ΞΞ τ 

420 -τ-ιο-ο 

-- οἱ Ξ- ὦ ΞΞ ..5 

ο 

-οὖῇ 

ον δες 

ἐπε ὅδ5. 

-- ο--οὯὠὧο--.. 53 

Ὁ -Ξ 9: 

ὃ Ξ-Ξ Ὁ 

τοὺς 

ἘΞΕ-: 

. ΠΙ ν. 414---480 -- ν. 431-- 441. 

ἘΞ το ξΞ ς ἘΞ 5 

ΞΟ ΞΥΟΞ (ὁ τ Ξ 

ΞΞΕΑΣῈΞ 

τοι... 

Ξ τς 

Ξοδν εὐ ε τος 

ἘΞ οΥ τ5: 

ἢ θυδβ {τὶροάϊαβ ἰϑπηθῖοαβ Ομ πποίαβ ΠΕΡῸ5. ἰπ 
ΒΌΡΘΥΙΟΓΘ, ν. 2006. Αἀάο, αυοᾶ ἱρπογαθαπη, ἰπ Θᾶ πη ἡ ΠΆΠῚ ΒΌΡΓΑ ΡΓορΡοϑβιὶ 
Υ̓ΘΥΒΒ. 590. ΘΠ] ΘΠ δ. ΟΠ 6 ΠῚ Ἰὰτη Η, 1,. ΑΠγθηβίαπι ἱποὶ 1556. 

Ὁ) Δονίαθδδ τ οὐ - - ὁ - 

ΘΠοΥΪ 

147 

οδηΐζοο 
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ο.ο-"- ὦ -ὁ--.,κὃὃ --. ρ: ὄὁ Ξ-- ἡ -- 

.-' ὁ --σ---βὁ - ὁ -- ὁ -, οἢ 

δ πε ππΞ- τ ππτν 

τ ΤΟ ΞΕ Ξε: Ξ πη ρηξξεεν 

425 Ἐς ΞΕ εἰν Ξ-ῖκο ἡΞϑῦῳ 

.-᾿'ουῦυ -ὀὄὺ -- -- 

4π--- --Ξ Ὡς -- --- - 

[ -" -. --ουο - --- 

[ Φᾷ τ .-ὦ ὦ --ος- ὖὔ 

“οἱ ΞΔ. τ »--νεν Ὁ ἘΞ κοΣ 

Ἐροάὰβ ν. 448---489, 

ωο-..ὺ --ὐ -..ὁ --- 

Οὐ ἘΠΕ ΟΞ τ Ξ ρ, πὦ ἰ οαξε εἰ τ 

4δ0 δ5,. 5} ἔθη: Ξ τ, --- ἜΝ -Ξ δὺ -ΞΞ ἐὺ --Ξ- 

ο΄ ΝΟ ΞΞΟ  ΞΞΞ δι :ΞΞ 5 1ΞΞ χε) ὺ-:- 

Ὁ), ΕΣ, ππολας,.- ΄ ν--- 

ΤΕΣ ΤΥ ΕΣ Ἢ ΘΝ 

ο-ὺ --.,ὁ --:;οοωυ -- 

ΚΙ νϑυβι8 οοἴανὶ οὖ ποπὶ ΠΟβ ροΐϊπι8 ΠΕΠΊΘΓΟΒ 6886 5ἴδία!β : 

Ὁ. ἀΐεις, Ὁ - ΟΥ̓́ΞΞ ἘΞ τ Ξ-Ξ Ὁ --- εὑς-. 

Ἐπ ν Δ ΞΕ τ λΣ 

οἴδπι ὈΥΪπλι8 οὐ βϑοιηᾶιιβ ΒΤΌΡΠΔ6 νΘΥΒΒ ΘΟΠ͵ ΠΠσΘΠΑΙ οἵ ἰθίγαροῦ  β 

ὑρι8 σοΟμϑίαυθ σθηβοηϊ δπηΐ, ὥ'δα ποὴ οὐθαϊἀθυῖπη ΒίγοΡ τη ΤΟΥ ΔΤ 

τοΐϑπη ἰοἰγαρο σα 6856, ΔΕ πΠὶ ΒΕ ΓΘΡ 8. ῥυτὰ οὗ βδουθπηᾶα, απᾶ6 οϑάθιῃ 

αὰᾷ ἰογέϊα. οἸδιβα!α ΤΟΥ πϑ σα γ, ΠΘΟΠΟῊ ΘΡΟάπ8, σοἷα ἰἸοηρίοτα, ΠΟΧδρΡΟαΐοδ, 

δατηϊχία ΠΑΡ Θδηΐ. 8 
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455 Ὁ τ ΠΟ ΞΞΙ ΞΕ ΟἿΣ ΕΞ 

ὉΠ τ τὸ δ΄ Ὸ ΠΞΡῸ π ο-- 

ο ὦ ὥ, “Ξ Ὁ᾽. - ο͵οοφοο Ὁ .Θῦ ὁ. --- 

| οο Φ -.:,ιο οῦ ΞΞ-- 

Ὁ: .- νι. - Ἢν. Ξ- πὸ - ὧὐ- 

ΘΕΔΒΙΠΠΠΠ) ΒΘΟΙΠΠΑΠΠ). 

ΘῈΣ Γ ν. θ82---666. ΞΞ Απὶ, 1 ν. 667.-- 681. 

σὺ ὧι ὧν 

ὌοροΕοή π΄ Ὁ το --- 

οι ττν ΟΩΞΕΙΞ 

τ ἘΠ πὴ  ππΞ 5.65.,.Ξ:-- --:Ξ 

ἢ Ὑ. 6069 54., ΘΙΥΟΥΘ ἐγρορυδρηἶΐοο τηδ] αἰγὶβὶ, βἰο βου θοπάιὶ ογαηξ : ἢ λ) ᾽ 

μῆνις ἤλασεν, τραπέζας ἀτί- 

μῶδιν ὑστέρῳ χούνῳ 

20 
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Βίγ. Π| ν. 6082---691 Ξξῷ. Απί. 11 ν. 092---Τ01. 

Ό. --- . -- , δ -- ὁ 

5... ΞΞῈ Ο᾽ -- ὁ ὁ -- Ὁ 

ἜΣ, ιν" Ο. “«-.δ᾽ὺ --- Ὁ 

θ85 ἘΠ που νε Εν Ὁ ἘπΞ 

--. οὐκ -π---:σὸ---. ὦ 

.-᾿ οὐ --ο-ποπῆἰ ὃ. --- -- 

[ ον Ὁ. «ΠΟ. ,͵οο “--- .ς 

ὶ ω. τ ἘΠ 

Βίσ. 1Π ν. 702---112 Ξξ Αηΐ. 1Π ν. 718--- 728. 

ο.-., ὁ -.͵͵)ο --,μμνὧ-.ὺ --ὸὺὸ -- 

ΟΞ ἢ. .- Ὁ ...Ὁ Ὁ - ὁ τ), πῶς -  π 

ΙΕ. ὟΝ τς πον [6 τ-ττἷὖὐ ἜΝ τον" νιν στα 

ὍΤΩΙ Ξ τ Ὁ ΞΞΞ Ὁ ΕΞ ΞΞ: 2 

.  ὦὉ.-- οἷ -- Ὁ.»... Ὁ 



ἐν ες ἜΝ ΚΞ. Ο - τσ πιτὺς  ππΠ τ Ὁ -- ΡΠ} 2 

12 ἘΠῚ οὐ Ἐπ ἢ ΡΞ ς ἘΣ ἡ Ὺ-: 

ὭΣ ΕΞ ς ---ὦ ὦὸὁ δῦ -- ὁ -Ξ Ὁ Ξ Ξε... 

-- Ἠ 9 Ὁ πο τὸ '᾽ ὦ Ὁ 

1: 
ὡο ο. -“.",.Ὁὺ - ὁ -- 9 

' 

150 ΞΡΗ οὐ ποι ον 1 .---- πὸς 

ΔΒ ΠΤ (οΟΥΓΠΠ]. 

Βιυ, 1. ν. 9890---989 --- Αηϊ. 1. ν. 940---949. 

ἰ ἘΠ ον Ξε δ "-ἰ ὃ. 5 ὦ 

988 Ι ΣΙ, τον ΞΘῸ ΝΠ  ΡΞΞΣ 

Ἐ ΑΕ Σὲ κ ο ΞΑΥ ΚΟ να ΠΥ Ξ τ ΞΟ ΞΞ 

Ὁ πΞὋΠὺ πΠΦΠῸ ΤΥ Ὁ) Ρ»Αᾷ.--- του --- (0 --- 

ΒΝ στ προ ΠΝ 6.) Ὁ Ἐπ ΤΟ, ἘΞ ἘΞ ᾿Ὁ.ΞΞ 



Βιυ, Π ν. 950---9602 Ξξ Απί. 1| ν. 9608---978. 

οὉ Ὁ. “Πὺ --Ρ π-ὄὄ » Ὁ Ὁ ΘΟ  ΞΞΥΞ] 

ὑμένι, τ Ξ-' ἘΞ Ὁ ΞΞ- οἵ ο--. 

9 δ οὐ ς, ὦ -- « ο--- 

πο τ δον 5. ὟΝ πΞ Ὁ ΡΟ 

του“ οὐ -.,ἕὥἕὦ .- Ἠὀῥοὦ 

“. “πος “Ὁ ρξεο ον ΞΞὸ ς 

ἜΠΞ Ὁ... “ὦ - [ἰὼ «-- 

-- ὉΟὃ -“-- ὃ -“--[:- ὦ -- 

[ ΒΞ δὲ Ὁ. || ὦ -- ὦ -- 9. ΝΝ 

ὶ) “"- Ὁ --- ὦ... δ᾽ -- 

900 Ξ Ξ ον - ἡ. Ὁ οὐ --- 

ὧς - ϑς ὦ -- οἷ --- ὦ Ὁ Ὁ ὃ --κὦὁ  -ὸ 3. 

ΞΡ Ὁ. ΞΟ -ὰᾶοῪ ὦ -- 

θιγ γ᾿ ᾿γυ]ουΤη. 

Βιγ. 1 ν. 1018---1016 ΞΞ Δηΐϊ. ἴ ν. 1017---1020. 

Ι 
σὰ. ς οὖἫὖὧἱὐ --ὁὸὖὸ --- -. 

τ ἘΠ Ξε οι 

ΘΘαΘαΓΕΥ ΟΠΟΥΪ {Ὑ]πη τὶ ἄπο. 

1) ΒΕ1 γϑοῖθ σοηβίϊζαϊ ΠΟ ΨΘΥΒΙΙΠΊ, ΡΓῸ {γι ΊΓῸ ἰγ ΟΠ δῖοο (Δπΐ αἰτηθίγο 

ἀοσμπιδ60) ΠΑΡΟΠητι8 οϑύ. ὅ1πη, απο ἴῃ δαποίδιοπθ βαβρίοαῖαβ ΒΌΤῚ., ΘΧ 

ἀπαθαβ οοηβίαι ὑγ]ρῸ 118. Τγο ῃδ᾽οἶβ, 815 Ρούϊ8Β ΘΟηδε πη τπι8. ουδὲ : 

ΝΟΥ, ΤΥ ἘΞ ἐὰν πὰ 0.5: τῶ πὰς 
" ἢ - Γ - ὍΣ ᾿ 

τὸ δ᾽ ἐπὶ γὰν απαξ ϑαναόιμον πεόον 
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ΒΚ. 11. ν. 1021 --1028 ΞΞ- Απύ, 11. ν. 1026---1080. 

τ}. α---. 
Ὁ ὑπ πο 18 9" --Ξ 

ΤΣ ὑοόΓοΣ, ΞΕ ἐδηττως ἴον ̓ Ξ ν ΤῸ -ΞΞ δ). .ΞΞ: 

ΒΘααπηΓΌΣ ΟΠΟΥΪ {{Ἰπη 67] ἀπο. 

Βίγ. ΠῚ ν. 1081---1086 --- Απΐ. 1Π ν. 1087---1042. 

Θὰ. Οὐ - 

' ' 
-- οὐ -,.͵Ιυ -- ποῦ -ὁ -- 

' 
ωο Ὁ ὁ οὐ κα -- ὦ -- 

ἈΞ ἢ τ τσ Θ΄ ὃ τ -Ξ ες. 

ϑϑαθπηΐαν ΟΠΟΥΪ {γἸ πιο ὙἹ ἦπ| 0. 

δὲν, ΙΝ ν. 1048---1049 -Ξξ Απι. ΤΥ ν. 1080 -- 1056. 

' 
Οδ. ον, εἰς λν--Ξ ὦ τῷ -- ὃ -Ξ 

Ο ου ΘῈΣ Ὁ -- ὃ --- 

ἼΣΩΝ ἘΠΕ τ -ΞοέοψιΨΨΨσοΨοιοι͵“ τ΄ νὴ -- Ὁ - 

πο πτ|ππὺ- 

Ὁ Ὁ δοὃὸ ὁ -- 

θαπαηῖαν ΠΟΥ {γἰπηθίσγὶ ἄπο. 

δίγ ΚΝ ν. 1057---1008 Ξξ Απί. Υ͂ ν. 1009--ΤἸ080. 

σα. ΟΣ 

!] 
Ὁ πὸ - οὐ ΞΕ Ὁ “ΞΞ 

Ι - ον τς ΟΞ τς --- 

Ὁ ΑΝ ΤΟ ἘΞ το, υγ (εν 63.- ἸὯνι, “Ξ 5 99 
᾿ 

ἘΞ .Ξ-9 ἔὐκῦν ΞΕ ΚΟΝ γ1Ξ 

ἱπν ὦ ' ὩΣ ὍΣ ΞΞρίθ ΞΞ ἸΞ ΤΟΣ ἘΞΟΟΝΕΞ ἘΞ τν - Ξ 



68. 

Οἃ. 

οἱ | (υ Ι οἱ Ι 

-- ὃ -..-.,͵ὺυ 

ΟΦ ὧὦὸ --:-ὁὦὁ -- 

ππ:͵ οἶδ 
ΟΦ -- ὦ --,.;͵-ὐἡὐ -ἤ-- 

Ἐς ὦ πε 5 

6 Ὲ 

[.2ἢ -- 

᾿ ω 565), Ὁ 

Ι͵ 

πο 

' 
οὖ -- 

ω -- 

[3] --- 

' 
ὦ ἐὐὖὖὴ'.-- 

ὩΣ ΞΟ ᾿ ἐπι: 

. [51.] 

ω ες: 

! 
ῳϑ -- 

[2] -- 

ω -ϑ 

Στ ρον 

οΙ Ι 6 

[ο 

ω -- 

[3] ἐάαδν 

[.ἢ -- 

ὃ ἐς. 

Οι-..ὕ" 

ΥἹ ν. 1091 --1100. 

ις 



ΟΠ. Ὁ. ΘΕ Ὁ ων ΟΕ ον ἘΓΓΎΘΕΝ 

[εὸ: ἰδοὺ. -- ὦὁ.ἐὸ, πξοὸν τ τ᾿ 

' ὌΝ π΄ πΞ ον Γ- θ΄ ..Ξ ϑςιΞες 

Ὄπ ει. νἴδδ,, ------ 

θα, ὃ... 5 θὲ -- - ἐδ Ξ- ὦ -- 

ΡΙ]αποΐίμβ. 

Φυδο ΡΙαποίαμῃ δηΐθοθάπηΐς βίγορηα, νυ. 1852---18806, οἱ αηςβίσορμπα, τ. 

1871---1878, 6 ἀοοἤτη 15. οοηῃβίαηΐ,. Ρ]δηοίτ5 (τοῦ χομιιο 1) Ἰρβῖπι5 ἀἸΒρΟβῖτο 

Βδθο οϑί : 

Βίσ. ΒΥ. δι. ΒΥ. αδίγ. Ἀ5Υ. 

[ νῶν. 1 Π ΠΠ «Κα. 1 χῶ ἢ κα. 1 

! δίτ. 8υ. 500 ΒΥ. 

| [30 ΟῪΎΥΓ' ἿΙ ΚΑ. 

᾿ αϑίσ. 8550. δϑίγ. 55. 

Ϊ Ἶξῷ ΥΥ͂Ι ὙΠ ΚΛ. ὙΠῚΙ 

Βίγ. 5... δϑδίν. ΒΥ. ΒΕΓ. Α5ν. 

ΧΟ. ἹΧ Π 1 ΚΛ. Χ Χο. 1ΙΧ ΚΛ. Χ 

δι... 1 ν. 1898---1401 - Αηΐϊ. 1 ν. 1415---1428. 

---ἕ ὧῶὧῶὧὐοο -- ὦ -- ο 

ΞΕ Σ᾽ --ἡ ὧδ᾽ ---- ς 

199 -᾿ Θ᾽ “Ξτ Ὁ --Ξ -αἰ 

ὥ .5. ν᾽ ΞΘνσ -- (ἡ Φ τὸ} ΞΞ᾿ δ᾽. - 

τ το -- Ὁ --- ὃ -- -- 

ον τῶ ,“-- ὦ τῶ ὦ --ἰ 

ὭΣ τ ἴα -Ξ ἀρ ξξϑις 

1400 ταν ΟῶΟ; «--- ͵εὲ -- ὦ --.-. ο 

ἢ Ἐχ οοπ͵θοῖαγα αὐδη ἴῃ δἀηοίαίϊοπο ργοροβιὶ. 
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5. ΠΙ ν. 1406--1408 -- Απί, Π ν, 1498---1498. 

-., οὐ-π οῦποὸυο͵ο ---,Ὠὺὐὺ -- -- 

-ι οὐἍὐὁ-- ὁ --- 

1480 ( εν το Ξ πο ς 

ὶ ΞΕ Ὁ πο  τρρδρο΄Ψὦνν - 

δ τς Ὁ. -- -- 

λα ῖς, 1 πὶ τα οὐ τ τα δξ ΞΜ 

1485 Ὁ πΞ  π-πΞ-- Ὁ π΄ ΡΡρέρΡ 

ἐδ Ξ- ΟὟ ἀπ ΟΣ ᾿ς ἘΣ 7.ΞΞ ΤΕΥ 

δέν, ὙΠ ν. 1442--1444 -Ξ Απί. ΥΠΠ ν. 140 --- 1467. 

ΞΘ Θ᾿ ΞΘ ΞΘ ΝΘ 

Θύρυ πὸ τ ἐς ὌΝ -- 

ι 
- ου --Ῥῶὦὦ - ὦ -- -«-- 

Βιίγ. ΙΧ ν. 1478---1484 Ξε Αηϊ. ΙΧ ν. 15δ08---1511. 

ρος σαν δον τι, 
Ἐ ΕΞ ΞΞ 5 τ 

1480 τῦϑε τ - τ. ἘΞ πες ἘΞ 

Ὄσ  ἘΦοὋἘ ΞΡ ΞΡ κε ).-- ΡΣ Ὶ 

οι. ἘΞ ΟΞ - 

ΟΠ -Ξ --Ξῶ τ. Ὁ Ξ- ἜΣ -ὦ- 

Ἔπ  τν υν. π| σοι 

γταίαμη. 

πη ραρὶπα 138 οχίγοιηδ 46]6 »Ε γίαβϑϑο ματαίαν ὧδ᾽ ἀπαυϑαδίζεσϑαι.. 

Οἶδα, ἰγρὶβ ΝΥ, ΚΕ 116 τ. 



Ξ ἢ ποτ τῷ 
Δ 

νηπαπρηρι φέροι, γρβηδαγοκαα, τα ΟΝ : 

᾿ μα ἜΥ ιν γ4 ες νιν 5. τ χων μ᾿ 

τς αν ψισναναίθυΣ ὦ 
Ἵ μιρδύνο τ΄ ἐκτυόν δεν τύαέσπυλῃ Ὁ. . 

ἧἽ ἤ Ἂ 

νι ἀφ, λϑν “ἘΝ - 

᾿ἀκαδεαιυτικα δπυπιῦνα 

ΒΝ ἷ ; 



ΑἘΒΟΗΥΙῚΙ 

ΟΌΛΕ ΒΌΡΕΒΒΌΝΤ 

ἘΠῚ Δ Ὸ() 1 Ε}Ὲ} Δ Ει. 

το τ ἘΠΟΥ ΤῈ 

ΟΠΌΒΡΗΘΑΙ. 

ΒΕΟΘΕΝΒΓΠΤ, ΑὈΝΟΤΑΤΙΟΝΕΜ ΟΕΒΙΤΙΟΑΜ ΒΤ ΕἘΧΕΘΕΤΊΟΑΜ ΑΘ ΕΟΙΤ 

ΕΕΟΝΙΞΕΕΙΝ ὙἘΈΕΕΝΙ,. 
ΙΝ ΒΑΓΟΙΠΙΤΑΤΕ ΤΙΤΤΕΝΑΒΌΜ ΨΕΒΟΝΤΙΝΑ ΡΕΟΡΈΒΒΟΗ. 

ΓΥΡΕΈΝΘΑΚ ἘΈΟΙΤ ὅ. ἘΙΟΚ ΒΗ. 

ΜΌΟΟΘΟΙΧ. 



ΑΕΒΟΗΥΙΙ 

(ΠΠΦ ἔὰ ΕΡ ΕΠ 6) Ε᾿ ἢ. 

ΒΕΘΈΕΈΝΒΓΙΤ, ΑΟΝΟΤΑΤΙΟΝΕΜ ΟΕΒΙΤΙΟΑΜ ΕΤ ΕΧΕΘΕΞΒΤΊΟΑΜ ΑΌΨΕΟΙΤ' 

ἘΝ ΈΕΕΟΥΟ ὙΨΕΕΙ,. 
ΙΝ ΒΑΟΤΙΠΤΑΤΕ ΠΠΤΤΕΒΑΒΙΜ ΨΕΒΘΟΝΤΙΝΑ ΡΕΟΕΡΈΞΒΒΟΕ. 

6σΙΝΝ ΛΕ, 

ΤΥΡΈΝΝΘΑΒ ἘΈΟΙΤ' 5. ΒΙΟΚΈ. 

ΜΌΘΟΘΟΙΧ. 



Ψ 
. 

τ ΦᾺ ἀρ 

9 Μ 5: 

- ΕΣ 

τυπεστα κλοιταυλα καὶ ἨΗ μα ήψὉ ἀμδά δῆτα πῆι, ἐδ 
ΒΤ “᾿ ᾿ - 

ἐλ τ τ πόδ ΡΥ Ψ, 
ψοθσε τ Ὁ λυ ρααν πα τυφληάντ ἀ᾿ 

φα ΘΟΕ, ΦΟΉΛΌΝ, 
κΝ 5. ΄υθ υ ὺ σν “ΔΙΑ: 



ΡΗΒΕΑΤΊΘ. 

ΤαοΡυι8. 5. 051115. Ἰηβύγτιοῖθ, αΠτ15 ἴῃ. Αρδηηο- 
ΠΠΠΟΙΘ τπ|1 π01 Ιου, δα ΟΠΟΘΡΠΟΓΟΒ οθίογαβα 6 ἃ ΘΒ ΟΠ ν]1} 
ἔθ α]ὰ5. θάἀθημἃ8 ΔΟΟΘβ51, 50}0115 ΜΙ θῖ5, απᾶθ. δὰ 

ΑΡΔΗΙΘΠΠΠΟΠΙΒ. ῬΑ ΘΠ Π]Δ]ΟΤΘΠῚ ΠῸῚ Οχίδηϊ, οὐ ἰθρ6 

ΘΟΙΠΡΟΒΙ ΠΌΠΙ5 ΔΗ 6.108 6, 48 ΠῚ ΠΈΌΡΘΙ ΠΥ 61. ΕΥΤΟΤΘ 

Ἰοοο ἀἸοᾶπ 46 τ πονὰ οὐ παϊο θα ΠΠ0}1 ρ ΘΟ ΠῚ ἢ). 

ΑΘβοθν]αβ, απὰπὶ ΡΥ ΠΠτ5. {ΠΡ ΟΘαΙΔΠη, [6 6. ἰοίδὴ 

᾿γυϊοθτη, 8.4 5τι81ὴ ἔο δ] ργον μου οὺ ΔΟ[ΟΙ ΤΠ ὨΠΠΠΘΙῸ 

ΡΥ Ραβαπο δαδαοῦ!β ΘΟ μ ΓΟ ΙΒΟ 16 ΟΠΟΥῚ ΟΔ ΠΤ 1Ο15, ᾿ρ588 

1185 Ῥαγίθβ ΒΟΙῚΠΟΏΘΒα 6, 4105 [ἈΠ] ΔΙ ΠῚ ΟΟΥ̓ΡῚΙΒ. 6586 

γος, 4 ΔΗ ΠΘΟΥ τ. 5] τ} Π 4] Πθ1 οομηροβις. ΝΗῚ 

ΒΘΙΊΠΟΠΘΒ 81 18 ΑΙΒΕΠΠΧΘΙΙΒ, αὖ ΤΟΥ οὐ ΒΘ θη Δ. ΠῚ 

ΑἸ νΊΒΊ0 6, ῬΘΥΒΟΠΔΙΙΠῚ ὙΊΟΙ 13, ΟΠ ΠΘΠ4Ι Ρᾶ 1515 ἃ ροοία 
1080 αΙΒΠΠΟΙ βυηΐ, μογίοαϊοβ ἸΏ ΘΗΙΘ5. 844 ΔΗ ΟΟΥ ΠῚ 

ΒΙΓΟΡΠἃ 5. οὐ ΓΘΒΡΟΠΒΙΟΠΘ οὐ ΠΗΡ]ΙΟ Δ ΙΟΠ6 ΡΓΌΡΘ δοοθάθη- 

[65. ΒΟ ΟΥ ΠΤ ΘΗΪΠ ΨΘΙΒΊΠΙΠῚ ΠΙΙΠΊΘΙῚ ῬΑ 65. ῬΔΙΡῈΒ, 

πη46. οχιβύπηῦ ρου ρϑιϊὰ ΠΟ 40 ψ1ιχία ροβιίδ, 
Ἰη00 Αἰΐθυμο, ποθ 0 ἸΠΛΟΙΒῸ ΟΥΙηΘ. 86. ΘΧΟΙΡΙ 18. 
Αἀποιαηίαν τηΐθυ πὶ ΡΟΥΘ ΔΗ Π οὕ οα ΓΤ ΓΟΠΘ. ΠῸῚ 

Δαβιγιοίαθ απἃ8, ργοτὺ ργδθοθάπηΐ δι βθαππηία δαὶ 

τηθ 186. ̓ ηἰορομαηΐπ}, ΡΓΟΟαοΥτ ΤΠ] ΘΟ ἀο τη οροάο- 

ΤΠ ΠΟΙΉΪΠΘ ΒΙρΡΏΔΙ 6. ἰΙοοὲ. Ῥουοἀογη οὐ π6πὶ γο] 

ΟΥ̓Ρ6 ΠῚ ̓ πἰοοττπη οὐ Δ ΌΒΟ Πα ΠῚ δγϑέθηια γοοο. 

Ἔ) ΕΧΘΙΊΡΙΙΒ. ὙΠ] αθηηομβίγανὶ ἴῃ «αλννιίοίιον Γν Ρ]α οἱ οσῖο 

1859, Ρ. 721 5644. Ρ. 888 βαᾳ. ΕἸιβῖπιρ 46 δὰ ἀἰββοσαὶ ἴῃ “ομνηαὶ 

φόπογαἱ (6 ἐπί μοίίον ρμεϑίΐφμα 1800, πν, 24. 20. 20. 



ΥΙ 

ϑ6 4 ῬΟΥΙΟΑῚ ἸΟΠΡΊΟΙΘΒ, 4ΕῸΠ ΟῚ [8 0116. ΔΕΒ 

ΡοΓΟΙριδηΐαν, βιοπί ΒΓΌΡΠδ6 ᾿γτ]οαθ οὐ ογαἰουϊαθ ΡϑυἹΟαϊ, 

πιθηιδγθ δῖγθ αγέϊοιϊί5. ἀἸΒΊΊη ρα} ὨΠΠΘΙῸ ὙΘΙΒΕΠΙ 

ΠΟ ἴΐα ΠΠΔΡΏΟ ΘΟΠΊΡΥΘΙΙΘΗ515, οὐ ΡΟ Οἀοσ πὴ ΔΗ 6 Ε- 
ΔΤ) 68. οϑὺ ἰθὸχ, πὖ ϑδάθῃῃ ΘΙ γα ᾿αθοαπΐ δῖ 

θοάθιη δῦ ἸΏ ΘΙΒῸ ΟΥ̓ Π6 αἸβροβιία. πο 581 Ρ] Γ65 
6] βάθη 5 βίοι 15. ΡΟΙΙΟΔῚ ὙΘΙΒΊΠΙΠ ΠΠΠΊΘΙῸ ᾿ΠΐΘΙ 86 

ΟΡ ηΐ, ΡΘΙΟΔΟΥΙΠ ρϑια ΑΥΠΙΟΌ]ΟΥη ΑἸ ΊΒΙΟΠΘ 
ΨΔΥΙΑΙῚ 5016 ηῖ. (ὐ]ι5. Το οὐ ἴὴ ἰᾶὰς ἔἌθυ]α βαηΐ 
ΘΧΘΙΊΡΙα ΠΟΠΠ.118, οὐ Ἰη5]Ρ 6 ΒρΡΘοπηθη οχίαϊ ἴῃ Αρὰ- 
ΠΠΘΠΠΟΏΪΒ. ΘΡΙΒΟΟΙΟ ῬΎΠη0, Ὁ] οοἵο ἀΘΠΟΥΊΙΠΙ ὙΘΥΒΌΠΙΠ 

ΡΟΙΙΟΟῚ τέα ναυϊδηθαν, τὖ ἀπᾶθ οοπβίθπί ὙΘΥΒΙ 115 ἐθ 18 

[6 Υ}15. απδίθυ 5, πᾶ ὈΪΠ15. απ θυ 15 απ θυ 8, ἀπ88 
απδίθυ 5. ὈΪΠ15. απδου 8, ἀπᾶθ ΟῸΪΏ1Β. αΕΙΠΙΒ6 16. γ67- 
510 τ|ι5. ΘΟΠΠροβιίδθ 5᾽ηΐ. ΒανῸ ΑΘβοθν 5 ἃ Ὁ ΡΠ ΟΠ] Τὴ 
ΤΟΒΡΟΏΒΙΟηΘ. δοοαγαία ΡΠ] α] πη) (Ἰβοθαβιί, πθαπθ ᾿οο 

5116. οουἴα ταίϊοηθ ἔθος. [Ι͂ὴ πᾶὸ ἔθ]ὰ ῬουΊΟαῚ δη- 
τπρϑύϊοαθ ν. 478---485 οὐ ν. 494---ὅ06 ἴῃ οαάοη αυϊάθῃη 

τμΘηρτὰ αἰνι ἀππΐαι, 564 ἸηΘ ΤΌΤ ΟΥ̓ Πθὴ Παρθηΐ 

Ἰονιῦου ᾿πηχηταίπη : α4πᾶθ ΑἸνγουβια8. 60. ΘΟΥΤΊΡῚ ΕΣ 

απο θὰ 486 ΤηΐΘΙ 86 ΓΟΒΡΟΠ θη ΤΠ γα ἘΓΡ ΠΟ 116 
ΔὉ ᾿ἰβάθῃη ρθιβοῃὶβ ργομπηδηΐα. ΑἸϊὰ οδὲ γαῖϊο 

νούβαθπτη 028---ῦ32 οἱ δ62---ῦ61, αυδπι ἴῃ δάποία!!οη6 

ΘΧΡΟΒΊΠ. 
ψογβασση, αἰ 115. ΡΘΙΙΟΑΙ οὐ ρϑυϊοάουαπι ἃ. ΠΟ Ὲ]1 

σΟΙ ΘΗ 1), ΠΌΙΠΘΥΙ5. ἀρβηϊ5 οϑῦ, ΠΟ ἸΏΘΗΒΕΓΆ. 

Ῥαββίτη γ υβί θ115. {ὙἹΠΊΘ 715. ΤΠ οΥΒΘυἹΠὐπ1 ὈΓΘΥΊΟΤΘΒ. 48]- 

ἄδπη ογάϊπθβ, ἀπ8]65 δυμὲ Ἰηἰου]θούϊομοβ φεῦ, ἰοῦ ἰοῦ, 
4116. ΗΙ δὰ συϑθοπθηὶ ΔΗ ΠΟ δαγὴ ἰαηςιπάθηη να] θηΐ 

ααδηύαμη ἐγῚ ΠΟ ὙἹ Τη ΘΟ ΡΤ, πη Βα 16. νΟΥΒα5 Ἰοοῦπὶ ΟὈ Ι- 

ηθηΐ. Εἰδάθη Ἰ6ρθ ἐθηθηζαν ἰδ Π]Θ Ἱ ἐγ ἢ 8101, ἃπᾶἃ- 

ΡΘΒΌΟΙ ἀμ "} οὐ ἸηΟΟΠΙΘ ΣἹ, νυ υβαβα 6 ἀοομτηδοῖ 1}1 
ΑΙ ΒΟΓΙΟΙΙΟΤ ΘΠ. ΘΠ ΙΘΟΥ ΤΠ ᾿Θρθτὴ πὴ βΘα ππηΐαν, [|ἢ 



ΨΠ 

ΟΔΏ ΤΙ ΟἾδ. ΘΠ Ῥ65 Ρ64] οὐ ρ᾽θυσσηατιθ 5υ] 08 5} 8088 

ἐθβροηάθί, 1ῃ ΒΘΙΠΟΉΙΡτ5. (πὸ ΠΟῸ ΠΟΤΏΙΠ6. ΟΟΙΠΡ] Θοΐδι 

απδθοπηαθθ πθ΄ ὀδηα ΒΔ ηὖτ1) ΟΥΑΙ ΠΙΏΘΙ ΙΒ. ΒΔΓ 

ΡΑΥῚ ορρομῖίαν πθαπ6 ρΘα πηι ΠΘ6 116 Βυ}18 ΒΔΓ ΤΩ γΔΙΙΟΠΘ 

μαθια. υΐῃ τηρϑίτα ἀϊνούβα τη ου ππὴ ΘΟά6ΠῚ βυβίο- 

γτηϑύθ Ἰηο] θα ΡΟΥΘ ἀ05. ΔΗ Ποἐϊοα5. οἰποπιη. ῬΑΒΒ1ΠῚ 

ἴῃ πᾶὸ ἔδθαϊα ᾿αηροβ οὐ ἃηδρδθδίοβ που 56 γΘ]αοβ 
ἸΠ ΘΏΪΘΒ, ΡΠ) Τ]ΘΙΓΌΤΤΙΠ ΘΟ] ΠΟΙ ηΠ6. ΠΟίΔ1]15 

Ἰοοῦβ οχίαξ ἴῃ Αρϑιηθιηη 006, ν. 1270 .--1292, ὉΡῚ ΤΘΡῚΒ 

οαθάριῃ 1πβύδη!θιη ΟΠΟΥΤΙΒ. ΔΙῚ ΓΟ ΘΠ ΡΘΘΒΕ15, ΟΔΘ 65 

ἴρϑῶ δχροῃῖαν ΘΠ. 15. οὐ {ΡΟ 8615. ϑοθηδθ ΤὈΥΠΊα]ἃ 

᾿αθο οϑίὺ ἢ) : 

μι ἀν φθιιβ θυ. σον 8.8, 48. 
ΟΥ̓ η65 ΠῸΙΠΘΓΑΥΊ, ΠΟῚ ΨΘΙΒΙΙΒ : ΠΔ ΠῚ ΨΘΙΒΤΒ5. ὑΘΌΓΔΙΠΘΊΓῚ, 

ἀπτχη ὈΙΠῚΒ ΟΥ̓ ΙΠΙθτιΒ. οομβίθηΐ, 5] ΠΡ] ὈΙΏ15 ΟΥ̓ΔΙΏΙΌτΙΒ 

ΔΠΔΡΔΘΒΊΟΙΒ. ΓΟΒΡΟΠοηΐ. 

θα ΡΟΥΘ πἀπᾶθ ᾿ποϊριαηῦ, τῦϊ ἀοβιπδηΐ, απ τι8- 

ατι6 γέ οτ1}15. αἰ πριαηΐαι, 60. ΤΘΟπ5. ΘΟηβ 685, 60 

ΔΟΥΤΙΒ. 1Π ΓΘΙΌΠῚ ΡΒ ΠῚ ΘΟὨ] ΠΟΙΟΠ ΘΠ δὲ αν ]ΒΙ ΟΠ ΘΠ. 

ΒΟΘΗΒΙΠΙΠΊΘΠΘ. ΕἸΒΡΟΒΙ ΠΟΠΘΗῚ ΠΟ 5 ΟΙ15. ΝΟΘΟΩῸΘ. ΘΗ] 

ἀϊνο!]οπμάα βηΐ αὰᾶθ ΘΟΠδουΘηῦ, 566 ΟΔΥΤΉΪΏΙΒ ΟΟΥΡῚΙΒ 

ἴπ 8πᾶ ΡΓΟΡ ΙΔ] 0. ΤΠΘΠ Τὰ αἸ σου. (Ὁ [ἢ 16 

ὀᾶγθαβ Π6 ἀθοιριαυ 5 αἸνΙΒΙ ΟΠ τι5. αὰ8 ΠΟΣῚ ΒΟΙΙΡΊΙ 

ΟΟΠΠ5 ΘΟΙΠ ΘΠ 6 νἹ θη 1; νΘΙΠΠῚ ΒΟΘΠΔΠ οὗ δοίο 8 

οἱ βρθοίδοι]ιμ ΔΉΪΠΟ 1Π]ΟΓΠΊΘΒ : ἔ8 0116 1 6 ]]Πρ 65 5860 6 

αἰνιάθηα 586. (πᾶ ἴῃ ΠΠΡΥῚΒ. 5 6] ̓ 546 1 Ῥ ΥΒΟη 86 

ΠΟΙ. ΘΟΠΠΠΠΡ ΤΠ, ΟΟΠ] πηροηἦἄὰ. απὰθ ΕἸ ΟΙΒΙΒ 

ΠΟΙ ΗἾι15 Αἰ ηθηΐαν, [Ι͂ἢὼ μὰς ἔφθυ]α ΘρΊ βοὴ 

Ἔ) ψοΥθιθ 1282. ααϑηηητιαη) ΡΘΥ ΠΙΙΠΊΘΙ ΟΠ ΙΘΡῸΠῚ ΟἸΠΘίοΥ 

δοαία]θοίιι5. ο586. ρΡοίθϑί, [Δ ΠΊΘ ἢ ϑδοτέμητος ΤΠ ϑεύτιμιος τητις ἢ α τι} 

γιάθίτ, 



ὙΠ 

ΒΘΟΙ ἀπ], πὖ ΠοΟ ΘΧΘΙΊΡ]Ο πία]", ΤΟΥ παν ἐγθά θοίτη 

ΟἸν δθιηπμοβίγσαθ νουβιθιιβ (698 --70ὅ). 64 α18. πο 
νοῦ θαμὰ {1018 γΘΥΒΙΡι5. ῬΥΟΤΊΡΙ5. ΟΥ̓ΘΒΕ8. ΟΥ̓ΔΌΟΙΙ 
ΥΘΒΡΟΠἄογθ, ΤῸ Πᾳπὰ ἀϊοογο δά ἔαημα] τὴ σον  ύβδτη Ὁ 

θαυμα 1105 80 ἢ15. Βθρᾶυϑηᾶοβ οὐ οπὶ δηϊθοθα θης- 
θὰ5 ΘΟΠ] ΠΡ Π05. 6886. [}ἢ δ] βάθη ΘΡΊ 5011 [1010 

ἄθοθπὶ Οὐ βο 8. γουβιβ, 640 --Οὅ4, η6 ἴῃ θαπάθιη ρϑγ]ο- 

ἀπμη ΘΟΠ]]ΟΙΒ : ΒΘ] ΠΡΟ βππὶ γ Υβ18. απ Πα π|6 ροβίθ- 
ΥἹΟΥΘ5, ΟΠΙθ5. ΤΠΟΧ ΤΟβρομάοθις ΟἸνγ δθιηποβίσα ΟΧ 
Θά θτι5. ῬΥΟαΊΘη5. --- [0005 5{ΠΟ ΠΟΤ γ  Π]005. Π6 Ρααβ 
ΒΘΙΏΡΟΙ ἴῃ ὈΙΠΙΌΠΘΒ ΑἸΝΙΙ 5]ΠΡ0}}15 ψΘΥΒΙθῚ18 ΙΠΐΘῚ 86 
ΟΡΡῬΟΒΙΒ; ΔΟΟΌΓΑΙΙΠ8. ΤΠΒΡΙΟΙΘΗΤΙ ΠΟΠΠΠΠ ΠΙΔΤη 816} ἃ 

Ρορία ΒΘ. ΟΠ ΘΙ (ΠΥ ΊΒΊΠ 6556 ραΐθθι. Ητ]τβ Θ᾽ ΘΠΘΙῚΒ 
αϑὺ Ἰοοῖβ 4] ἃ Υ. 98 δὰ ν. 11ὅ οχίθμαϊα ἀποθι5 

ΤΘΥ ΒΟ ὨΙθι15, ἀπο θι5 ΔΕΙΠΙΟ 18. οἰαπβα!δατιθ ὈΙΠΑΤΙἃ 

αἸβυποῖθβ. ἘΠῚ πο αα!άθηι ἰοοο γοβροπάθί β.]οΠμοτυ- 

{Ππ||ὰ 511}}}}18 ν. 168---Ἰ7ὅ. δα Ἠ1}1] οὐβίαϊ ααΐη Ἰηΐθ- 
ἄπ 5. οΒου Πϊὰθ γθϑρομάθαὶ οὐαίο οοηῃξπιια ἴῃ 

Θϑ θη Τηθ γα αἰἸβίγιθυία. ---- ΤΏΡΓΙΠ15 αἰζοηἀθπά τὴ 
εϑῇ δ ρϑιιβαβ Ἰοαθη41, αἀᾶθ Ἰοσπι πΠῸη ΠαθΘηΐ ΗΪδὶ 

ἴῃ ἢμθ ῬϑυΟ 1 ἃΥ ΟΠ γ 6 : ΘΧθρ]α ἀθαπάδπέ, δία 

ἴῃ ΙΡ80 ΡΓΟΪΟΡῸ νϑύϑαθλ 10 οὐ ψϑύβιῃ 16 ᾿Ἰπίθγνα!]ο 

4 Ὁ δηϊθοθα θη 118 ΒΘΡΑΓΑΙ ἃρΡΘΥΐατη οϑβί. 

ϑὅδθρθ Οσα}18 βρθοίδξζογι μι 5.0 }1 016 θα ητα. Ρου]ο4ο- 
ΓΙ ΤΘΒΡΟΠΒΙ5. [ἢ ΘΡΙΒΟΑΙΟ ΡΥμ]0 ᾿πΐθι 86 ΟΡροππη- 
τὰν οἱ Ε]θούταθ οὕ ΘΟΙΎΡΠΔΘΟ ΒΘΥΤΠΟΠΘΒ Αἰ θυ, 98--- 

118, 158---1 7ὅ, οὐ ΟΥ̓ΔΊΟΠΘΒ ἸΟΠΡΊΟΥΘΒ, 116---] 46, 176--- 

206 : ατὯ6 οἶγοα βΒΘρ.]οΓα) ΑΡΔΙΠΘΙΠΠΟ 5 ᾿ἴὰ ἃρ6- 
Ὀδηΐαν πὖ δοίοῦ τηοάο δὰ ᾿δηο, τηοάο δά 1Π|8τ {ππ}}}} 

Ρᾶγίθπὶ οομηβιβίουοί, [Ϊἢ ΘΡΙΒοάΙο ἰογίο ν. 89] 566. 
Βῖης ΟἸγίδθιηθβίγαμ), πο Ῥυ]δάθηι υἱάθβ Οὐ θβίθιη 

ἀπ θῖπι [ἢ αἰ 588 Ρᾶγίοβ γα πθηΐοβ. [ἢ οχοάο Ογθβίθβ 
απαὐιοῦ νΘ βίαι απ ΘΟ ΟΠ 65 ΡΥΟμπηΠδΐ, ἄππὶ ν᾽ τη 



ΙΧ 

ΑΡρδΊθΙηΠΟΩΙ ἔαία]6 οχρ]οαΐαν, 9171---992 ; ΤΠῸΧ Δ] 6 Υ15 
ααδίθιον. ἀαδίθυ] ΟΒ 115. σ ]ππη ΧΡ] Ιοδίπιι. ΔΙ]  ζαγ, 

997---1012,. 

ὅδθΡρ6 Ῥϑυῖοα! δε θίϊοδθ, βιους ΒἰΤΌΡ ἢ 86 οὖ δηῖ]- 
ΒΠΌΡΠΔΘ ᾿νυοδθ., ΤΘΤτπὶ οἷ νυ θουτη Ψ6] ΒΙτ 1] π6 1 η6 

γ6] ορροβιομθ ὀοηβριοιδθ απ. [|ἢ ἴρ850 ἔἈθρι|8θ 

ΘΧΟΥΙΟ γάρ απδιὴ δοοιγαίθ οοηρ δῦ ν. 10 566. 

Τί χρῆμα λεύσσω; τίς ποϑ'᾽ ἢδ᾽ ὁμήγυρις 
» , 

στείχει γυναικῶν φαρεσιν μελαγχίμοις 

πρέπουσα; ν᾿ 

οὐ ν. 10 566. : 
͵ Ν 2 » 

Οὐδέν ττοτ᾽ ἀλλο" καὶ γὰρ Ἠλέκτραν δοκῶ 
9 ΝῚ Ν ᾿ -»ὃ᾽ 

στείχειν ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν πένϑει λυγρῷ 

πρέπουσαν. 

ΤΙ Θριβοάϊο ῥΥη0 ἡ] ἢ θ65 ἃ0 Οτοβίρ οὐ ΕἸ] θοίγα 
ΔΙ ΤΘΓΏΙΒ. σ]οΡ5. αἀἸοΐα δ] ΟΔΙΊΠ 15. ΔΙΠΠΟΘΌΔΘΙ ΤΙ ΟΊ ΘΙ 

(Υ. 242---259. Ν΄. 476---506) : γῸ5 τ θτι5 Ορροβιίαβ ΡΥ 

ἰοΐατη ἔα θα] 81, ᾿π10 Ρ61 Οἴηηθ5 ΑΘβοῦυΠ ἔαθπ]α5, ἰδ 

586 06 ἀδρυθῃθηαάαβ, τ ΘΧΘΙΏΡ]α ΘΟΠΡΘΓΘΙΘ 1 ΠΉ] 1 

581. Μάχπηθ ἸΠ5ΙΡῊ65 ϑπηΐ 00], 46. 410 τι5. Δ1101 ΑἸΧΙ, 

Ραρμᾶθ. δ] δΙΏη1Δ 6. 1η ῬΘΥΒῚΒ οὐ ἸρΏΠΙΠ) ΤΥΟ]α ΑΥΡῸΒ 

ῬΓΟΡΟΥΔη ΠΙΠ 1 ΑΡΘΙΠΘΙΠΠΟηΘ ΘΠΔΙΤαῖΟο. Ὑ ΘΥΒΙΙΒ 

ΟΠΟΘΡ ΠΌΡΟΥ ΠΟΠΠ1]105, ἴῃ ΔῸΙΡι5. γΟΥΡῚ5. γΟΥΡὰ 

ΤΟΒΡομἀθηΐ, μῖο ΔΡΡΟβ : 

᾿ ΒῚ «! 

100 λέγοις ἂν, ὥσπερ ἠδέσω τάφον πατρός. 
» 5 - ᾿ , ! 

160 λέγοις ἂν" ὀρχεῖται δὲ καρδία φοβῳ. 

207 εὔχου τὰ λοιττὰ. .. τυγχάνειν καλῶς. 
- ’ 

218 χαὶ πρὸς τί δῆτα τυγχάνω κατευγματων : 

22] χουρὰν δ᾽ ἰδοῦσα τήνδε χηδείου τριχος. 
294 ᾿ - »-" ΝῊ ΦΨΆΞΙ 

2 σκεῖψαι τομῇ προσϑεῖσα βοστρυχον τριχος. 



2817 ὦ φίλτατον μέλημα δώμασιν πατρός. 

260 ὦ παῖδες, ὦ σωτῆρες ἑστίας πατρός. 

ν “- Ὑ Ὁ ΡΞ 

2066 οὗτοι προδώσει “οξίου μεγασϑενὴς χρησμός. 
- “- -“ 7 Ν 

06 τοιοῖσδε χρησμοῖς ἀρὰ χρὴ πεποιϑέναι. 

209 ἀποχρημάτοισι ζημίαις ταυρούμενον. 

800. καὶ πρὸς πιέζει χρημάτων ἀχηνία. 

Ω Ν δ Νὴ Ε "- , 2714 τὰ μὲν γὰρ ἐχ γῆς δυσφρογων μειλίγματα. 
Ωοκ Υξ Ν Ν - Ρ] , , 

285 τὸ γὰρ σκοτεινὸν τῶν ἐνερτέρων βέλος. 

Αὐηοθρθα αἴθ βαρτὰ ἰδιιάαν! 181] αὐϊποὲ ΘΧβουΊθ ΓΟ, 

6Χ ΤΌ] πιὰ {Ὡθ τ]ὰ πομημ}]ὰ ἀθ Πρ αθο. 

᾿ξ 2 - 
8038 ἐὲ, οτοτοτοτοῖ. 

Ὗ ΒΡ ! 

ἕα ξὰ μαλα. 

869 οἴμοι πάνοιμοι. .. 
Ἐτ 

οἴμοι μαλ᾽ αὖϑις.... 

-» Ν " Ν Ὕ 2 »" , 

889 φιλεῖς τὸν ἄνδρα: τοιγὰρ ἐν ταὐτῷ τάφῳ 
κείσει. ϑανόντα δ᾽ οὔτι μὴ προδῷς ποτέ. 

! -» “ 

901 τούτῳ ϑανοῦσα συγκάϑευϑ᾽, ἐπεὶ φιλεῖς 
Ὑ - Α Ε -» -" -" 

τὸν ἀνδρα τοῦτον, ὃν δ᾽ ἐχρῆν φιλεῖν στυγεῖς. 

ϑοα νουθογι 5᾽ μη] πιο ἰοία Ροηαοί ἃ ὙΘΥΤΙΠΙ 

5πη1Π πάίτηθ, ΕΠ θηϊη ΑΙ βομν 5 14 Πα θοΡαΐ οαπὶ πδξαγα 
ἸΠ ΡΘΗ, {πη ἀγΐθ Ἰῃβιιθίθη, τὖ ἀποοῦηατιο. ΔΗ]ΗΝΪ 

ΔΟΙΘΠῚ Ἰηςθηογοῖ, ραγίθβ αἰβρίοουοί. ν 6] 5ΠΏ1165. νο] 

ὈΡΡοβιίαβ; αὐτἀααϊά ἃηΐπιο ἸηἰΟΥμαγοῖ, ΠΔΥΓΔΙΟΠΘΒ 

ἀἰΘΒΟΙ ΡΟ Π05. ΒΘΥΒΊΟΠΟ5. ἀοίαβ, θαυ αἰνάἀογοῦ. 

Ἰυναΐχιιο μοο πο ΔΟΒΟ νυ ]0 ῬΓΟΡΥ τη, 86 Δη Ι ΌΪΟΥῚ 

(ὐἈΘΟΟΣ ΠΣ ἈΡῚ ΘΟΙΠΠΠΠη6., ΠΘητιΘ Ἀ]116 ΑΘΒΟΙΨ] 

ΔΘΑ ΠΙΆ }Π15. ῬΟΙ ρηοίι5. ππᾶρηα8 {Π85 πὰβ ΠοΙρ 5. Ρἰηχὶς 

τὰ θυ 15. δουπμαθαῦ,, οἸπβάρθιηηιιθ δοία β ΒΟῸ]ΡίΟΥ ΘΒ 

ΔΟΡΊΠΟΙΙΟΙ βἰαίτιαβ Βιμριὰ5. ὁχοιάθθαηΐ, Ρ]ΌΓῸ5. ἰὴ 
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ἐθιηρ]ουτη ἔαϑε!ρ 5. ἀἸΒΡΟΠ ΟΡ ηί. Ηΐϊπὸ απ|8 8] ἃ [οηΐο 

οὐ ρυϊποῖρῖο τϑροίθπμα οϑὲ βϑυυημηθίσιοα 11ἃ απὰ6. ῬΘΙ 

ΑΘΒΟΠΥ γοϑύββ ΟὈτ ποὺ ται, αᾶθ ΠΟ ΘΧΙΥΠΒΘΟΤΙΒ 

Δα α1τα, 584. οὔτ ρορίδθ Ἰηρθη10 οὐ αἸΒΟΙΡ ΤΠ ἃ ΔΙΟΥΙΞΒΊΠΩΘ 

οομ]πποία οδὲ. [τἀπὸ πυβίθυηαίσμη οὐ ῬΘΥΙΟΔΟΥΤΠῚ 

ἀἸνΊβιομ 65, 45 ἴῃ πὰς ΘΠ ΠΟ π6 ἔθ ο1 Π ΓΘΥΊΒατΙ6 Πη8 [π|8- 

Οα}15 τϑοῖῖβ δὲ Του θθι ᾿πο] πδι5 (Α .4) ποίαν!, π6 Ῥ1Ὸ 
γτ6 ἰθνιπβοι]α τη] βίου Ἰηνθηΐο Παῦθαβ. ἴππὸ [15 αἴν]- 

ΒΙΟΠΙτΙΒ. ῬΘΥΒΡΘΟΙΒ, ΒΟΘΗΔΙ ΟἸΒΡΟΒΙΠΟ, ΒΟΙΠΊΟΠΤΙΠΩ 

γ6]α 10, ΟΥ̓Δ ΟΠ ΠῚ ΔΥΓ101}1, ροθίδθ ἴῃ τ θτι5 οὐ ΘΟΘΊΓα 5 

ΔΑΟΥΏ ΘΠ 15. ΘΟΉ51Π18 ῬΘΥΒΡΙΟΙ πη π1 : 516} οὐ 46 δοϊουατη 

ἴῃ βοθηδ ροδίμ, ῬΙΟΠ ΠΗ ΔΈΙΟΠΘ., 5116} 115 ΟΟΠ] οἰ Τ ἃ 5 

ἴδοθσο ᾿τοϑὺ ῬγΟ 1165. 

Αἀάδηη ποηηῖ}]ὰ 46 συβιθιηδίθπτη Διη 1 οὐ Θ0η- 

)αποίϊομθ, απδθ δὰ ΑΘΒΟΠΥ] ἀσγίουη 1Ππδἰγα πη ἀδηὴ Ρ61- 

ἐϊηθηΐ. Νὰ αὐππη θὰ 510 ΠΟΠΉΠθπΤὴ ΘΟΠΑΠ10, τὖ απι8 6 

ΘΥΑΥΙΟΡ ἴῃ νἱΐα δοοϊάπηΐξ, ἐδιηαπαιη ΡΙΌΘΟ]|]86, αἶα 

Ἰοπίθαιιθ ρυϑοραυθηί οὐ ατ|8 81 Ομ γ δ ηΐπ1, ΒῈ 100 

οὐ ρδηΐ, ΑΘβοΠυ ΙΒ. ΤΟΥ Οδιιβᾶ5. ΠΟΤ Θηἰὰ ΔΟΟΘΒΒΤΙΒ 

ἔα86. ἰυϑοῦ μη 16 ΘΧΡΟΠΪ, ΤΟΥ ΘΥΘΗΪΕΙΒ τη ρη ἃ ΟἸΠΠῚ 

ΨΊΙ ΓΆΡΙΟΊΒΒΠΏΠΘ. ΡΟΙΒΘΟΙΠ ΕΓ. 

“Ῥοττὴ δ᾽ ἐπισκοτεῖ δίκας 

ταχεῖα τοὺς μὲν ἐν φάει, 

τὰ δ᾽ ἐν μεταιχμίῳ σχότου 
ἄχη χρονίζοντα βρύειν᾽ 

τοὺς δ᾽ ἄχραντος ἔχει νύξ. 

Ιη46 δὲ αὖ ἴῃ [θα] γτη ρᾶτίθ ρυΐογο βυβιοπηαΐα 5 ρα] 
οὐ Βυβιθ 1} ΘΟΙΏΙΟΧΊΒ. 1 ΤΠ ΔΡΠ1) [616 ὙΘΥΒΊΠΙΠ 

ΠΠΤΠΟΥτ ΟΘχίθη δηΐιν, ἢ (ἈΡΌΪΠ5 ΟΧΊΓΘΠ5 ΟΥ̓ΘΡΌΤα 

βυβίθιηδία Ὀνθνίοστα 56. οχοϊρίαηί. (Ομ ογαΒ. Ππ]}1|5 

ἰγαροθ 86. ΘΡΙ ΒΟ πὶ ῬυΙηλ οὐ του έαιη. [ΠΠος, ἀοη- 

51. ΤΟ 5. οὐ ατιδιη πὰ ΧΙΠ6. ἀούποβι, γΘΥΒΙ 15. 6 1- 
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ὕὰη (831 -- 980) απιαίίπον βδυβίοηαία οἰ ιιβα]δυη 16 
4αδίου ἃ πη ΘΟΙΠΡ ΘΠ μα. ΠΙπ, οοριοβιμη ΥΘΙΊΙΠῚ 
ἰγαοίατομθ οἱ (μα 8] βἰδίαυτι πη, ἴῃ ὙΘΥΒΙΒ. ΟΠ] Πρ ΘηΤΟΒ 

οὐ 56Χ ΘΧχουῦ, 641 ἀποθιβ βυβίθιηδίαμη ΘΟΥΡΟΥθ5 

ΘΟΠΕΙπθηΐτ. ῬΥδΘοραΙς ἸΠρ᾿Θη5 βυβίθηηα υϑυβθτη 16]; 
ΒΘαΙΠΠ. βυβίθιηδ 1) ΘΟΙΏΡ]ΘΧΊΙΒ. “ἸΠΟΥῚΠῚ Δ} ὈἸΘΟΥΊΙΠΏ, 
απαίθαον ᾿νυ]ΟΟΥΠ, (ΠΟΥ ΠῚ ἸΔΙΩΙΘΟΥ, 4π86 οἵ 

ΔΓΘαηΘηΐο οὐ 5] ΠΣ} 1]1 πᾶ] οὐ ἀἸΒροβΙ Π 015 ἀΘαπα ὈΠ1αΐθ 
ἴῃ ὈΠῸΠῚ ΟΟΥ̓ΡΙΒ οοηῆεαηίιν. [ἢ ΘρΊβοάο βθοσηάο 
Πα 68 ἀπὸ βυβίοιηδία ἸΔ}} 1 δ, Τη1 18 ἀὐοΐθ οομ]πηοίδ, 

βυβίθιηδίθ Δηδρδθϑίο0 (1881 ΤΠ] 6504 Ἰηΐου]θοῖο. πη 
ἰδηηθη 111ὰ οὖ 1ρ8ἃ ἴπΐρϑι 856 το αία ἀυριπηθηΐο, ΟΠ1ΠῈ 

ΟἸψ θη ηθδίσαθ ἀΟ]ΟΥῚ 5 πη] αΐο γΘΙῚΙΒ. ΠΕ ΡΙΟΙΒ «ΟΪΟΥ 

ΟΡΡομδίμι,, οὐ ἔουγηδ, απ τ ΡΠ] 118 ῬΘΙΊΟΔΟΥ τ ΟΥ̓ΌΘ 

5ΠῺ1 ΘΟΙΡ]Θαίαγ. ὙΊ465. βυβίθηηαί Π. ΘΟ ΠΟ ΠΟ ΘΠῚ 

ΠΟῚ ΒΘΠΊΡΟΙ ΘΑΠ6:1 6586, 5604. ΡΙῸ 16 δ΄ δύραμηθηΐο 
ἀϊνθύβαιη. τὸ δι ίου ΘΟΠ] ΠΟἴ]0, 60. Τ]8]01 βυβίθηηδ- 

ὑπ 5πη1Ππέπᾶο. (ΟΠ ] απ ΟἸ]Ο1}15. ΔΥΟ ΙΒΒΙΤΠ8 6. ΘΧΘΙΏΡ ΠῚ 
ΡῬΙδθροῦ τὲ ἔαθυ]α ΑΙ ΘΙ ΠΟΠ6. ῬΔΙΌΘΙ ΡΔΥ5 Δ ηδρ88- 

βίίοα, απᾶθ ἀπο} 15 βυβίθιηα β οοηβίαί (ν. 40---Τ|]. 

ν. 72--108} δυὐριπηθηΐο ΘΟΠΠΘΧΙβ, ὙΘΥΒΊΠΙΠῚ ΠΙΠΠΠΘΙῸ 
ΡΑΥθιι5, Ῥου]Οἀογαπη ἀἸβροβιθοηθ [Θυ]θ}" γαγα 8. ἢ). 

ΤΩΟΟΙ ἔογγητ!α πᾶθο οϑῦ : 

“-----πππςἜ Ι ---- ------.-.-.:----- 

8. 4.5, ὅ, ΘΝ τὰ ἄξυλϑ ἅν δοῦν ἜΣ ΘΝ 
ἘΞ Ν Ι τος -- Ι 

οὐπ-τ------τ-Π-- 

ΝοΠΠΠ τ βυβίθηηαία ἸΟΠΡΊΟΥα, οὐ βυβίθυπαςιη ΘΟ Π1- 

Ἔ) βιγβίθιηδιβ ΔΙ θυ τι8 ΡΘυΙοατι5. ὈΥτηα θυυ ΠῚ ῬΑΥΟΘΙΊΪΆΟΟ 

(ἰδ χὺν) ὄνήπτροις ἰσόπαιδα νέμοντες. Ξβ'ἴο ΘῃΪπὶ ΟΟΥΤΙ ΘΒ οδῖ 

γΘΥΒιι5 70, αἰ ΟἸΤΟΙΤ ΘΥπ 7 Θ΄ π10 ΠΟΥ ΡΥ Θίδτηθηΐο πῦρ ἴτι8 (ἰδ χὺν) 

ἰσόπαιδα νέμοντες ἐπὶ ὄχήπτροις. ΑΡΑΠΙΘΠΊΠΟΙΪΒ ΠΤ ΠΊΘΙΌΥΤΙΠῚ Θ0Π- 

Βρθοΐαπη πὸ ᾿ΥΥΟΟΥη. Δα] οἴη ἃ οΔ]σθὴ ΕΠαι θη] ἀτιπ, απ86 

ἔλθ] ργοροάϊθιν ΡαΡ]Οἱ 7γ15. Ποῖ. 



ΧΠῚ 

ῬΙΘχιβ απᾶ51 ἐαθ.]ὰ ρῥ᾽οία ἔμ Ἶ5 Ἰποπ ἀππη αν, [ἢ ΤΗ]1Ὸ 

δὲ ἴῃ ἤπθ ροβί τ. ρυϊοάῖβ ἀθαπα]θτι5, {πᾶ ὁΧ δάνουβο 
Ἰηΐο 856. ΓΟΒΡοΟμ θη. [}ἢ ᾿ς ἌΡ] ΘΡΙΒΟΟΠ ῬΥΊΠΪ 

ῬΔΙΒ ῬΙΓΙΟΥΙ ᾿πορ ἃ ἀσδθιβ απ πουπὶ ἀπά βα 116 

ΒΘΠΟΥΊΠΏ ὙΘΙΒΙΠΠ ΡΟΥΘ 15, ΟΙΔ ἀἸ 1 ΒΘΏΙΟΠΙ 5 ἀποθιιβ 

αὐ] θα βατιθ ἀποῦτιβ. ἸΏ] 61 αἸΒΡΟΒΙ ΟΠ 6 πὶ Πα Θηΐ 

ΘΡΙΒΟΔῚ ΒΘοΌ Πα] βυβίθιηδ ὈυΊΠηηῚ οὖ θυ πιΠη, ᾿ΓΘΠ] 616 

ΒΥΒίΘ ΔΕ} 56.105. 6 Πα] 5 ΘΧΟΔαΒ οοηβίαί. 

Νοι θη ἔμπριυ, ρουβρθοία ὨΠΙΠΘΓΟΥ ΠῚ ΤΆΓΟΠΘ 
ΔΕ ΠΟ, ΠΟΥ ΠῚ Ὁ ΟΥΠΟα 6. Ππ]θ Δοοοπαϊ. ΜΙ] 

ΘΠΙΠῚ πη ἀρὰ ΑΘ] τ γΘ βιι5 ΘἼῸΒ ὙἹΓῚ «ΟἿ 1 
ΤΠ ΘΙ ΡΟ] ΙΙ ΟΠ. ΒΕΒΡΙΟΙΟΠΘΙῚ σοοδιπηΐ, 81105. ΘΧΟΙΙ556, 

Δ]Π105 ὑτα]θοῖοβ 6558. βίαςπιθυιηῦ, πραπ6 [8 Π16η, απᾶθ0 

5101 1051 ρϑυβιαδβθυπηΐ, ΘΌΔ 1 8115 ῬΥΟθαστιηΐ, 564 Ῥϑ 15 

ΘΧοορ 8, απᾶο 5015 οογία ν᾽ θϑηΐα, Ρ]θυτπηαπθ ἴῃ 

ἀϊνουβα θαϊζουθθ ΔΡΙθσπηΐ. Νύηο ἀθιηπηη, ραῦαῖο ΠΟΥῸ 

Ἰηϑἰγπηθηΐο, ΟΠ] ἀἸΟΔῚ ροΐοβῦ, απᾶθ ἴῃ Ποὺ ΡΘΠΘΙΘ 

Ὀομᾶθ, αὐᾶθ ᾿ποομβι!αθ οοπ]θοίασαθ ργο]αΐαθ 51ηὖ, 

ἔπ νΘΙῸ πονᾶ ᾿πΠἀδραγ6 Ιοοὺ απᾶ6 ΟΥΤΙΟΟΙΤΙ ΠῚ βαρδοΙ- 

ἰαΐθη ἱπρουπηΐ. [26 5]ηρ}15. 8 Ἰοθοβ 1ρ805 ἀἸβραίδη- 

ἀσπη δύ, ἢ ὉΠ ΘΙ ΒΌΠΙ ῬΤῸ οοσίο οὐ θχρίοσγαϊζο βοη8 ΠῚ, 

ΨΘΥΒΒ. 80 Αοβοῦν]ο Δ] παΙοαίοβ Ὁ 6. ΟΠ Π65. Θ᾽ΘΠΠΠΠΟΒ 
6556, οἱ ἴῃ πᾶ 4υ! 46 [Ἀπ 8 Πα]Ππιπὶ οχίαυ 8. ὙΘΥΒΊΙΠῚ 

Δ Ὁ Ιητορροϊδίουθ δαάϊη. Νϑιη ν. ὅθ 51 ροβὲὶ 68 

Ἰλθυαμη Ἰορτταν, που ΠΙΡΥΑΤΙ ΘΥΓΟΙῚ ροί τι5. ἀπιατὴ ἰηΐ61- 

ΡΟΪαίοηὶ ἐγ θαθηάμη. ὥθα ἀππμῃὶ πίοι οΙαίϊο ἀγο 5 

ΠηΙθτι5. ΟἸΓΟΙΠβουρία 510, {8} οὐ! 65. δὲ Ἰδοηδθ [Δ 1τ|8 
Ῥαϊθηΐ αὐᾶτὴ συ]ρὸ οὐθαϊτασ, Πθιη ᾿που]θηΐο ΘΧΘΙΏΡ]Ὸ 

ΠΌΡΟΥ ἀθηηοπβίγανι ΠΙΒ0Π] ἴῃ ἀϊδριίζαίΐοπο 46 ἈΡα146 

θρίθμη ρίβοάϊο βθοῦπάο ὅ), θαπάθπι ΟΠ ΟΡ μου 5. οοη- 
βᾺ4ο τη6 ρυοβαίαχιιμη 6586. ἡπάϊοῖθιιβ ἀθατβ οὐ Ρου 18. 

Ἔ) δα υθομου εἴ ῬΆΠΟΙορὶο 1868, Ρ. 7601 564. 



ΧΙ 

Νδηι πθιοππαῖιθ. ΠΠΙΠΊΘΙ ΌΤΙ γα010 ΘΥποῖῦ ποηπα]] 8, 
γ6] τηἰογοιάϊθθθ. ν6] Δ|Π16η0 ἰοθὸ ἰηβουία 6586, 1ἄθιη 

ἀοοοὺ τουππι οὗ θη θη Δ} ΠΘΧΊΙΒ. ΔΟΙΊΟΥ ΘΧΡΙΟΥίτ8, 
γϑυθοστπι οομδίσιιοίϊο ταθ]α δαξ' ταγθαΐα. [δα ὰθ 
Θατ ΠΉΪΠ] ΟΡ ΘΙ ΒΟΙΡΒΙ τπὖ ΡΥΌΟΠΟΙΒΟΘΓΟΙ Δ ΔΓ] ΘῊ 18 

απᾶ6. ΤῸΒ ψουθδαιο Βαρροαϊταθδηΐ, (θη η ΒΟΉ ΘΙ 

ΦΌΒΟΙ ΘΓ ΌΤη. ΠΠΠΠΘΤΌΤΤΙΙ Το 6. ΡῬγοροϑιίᾷ. 
γϑῃῖο δα αἰΐθυ μι 46 480 ἀἸοία 115 ΘΓ ΠῚ 51 ὈΒ᾽Π1ΠῚ, 

Βομο α δίοαϊοθα, ρυϊμηη ἃ ἃ. ὨΙημάογῆο δοουγαίθ 
οαϊΐα οἱ ἃ ΤΟΙ που ΒΟΠΟΠΠΟΥ ΠῚ ἔαΥγρΊηΘ. βθραγαίϑ. 

σαθ πὰ δα βουιρία δι δὰ οοαϊοοιη ΜΘαΙΟΘΙΙΏ,, 

ἰοχύπμη [που Ρρυοἰδηΐτ ΠῸΠ θα 6] ἤοο ΠὈγῸ ΘΟΠΤΙ- 
πθίαγ, 564. ἀἰϊπιη ἰοηρο οιποη αίοσθμι. ἴ7πᾶ6 1η{6}}1- 

οἵα, ααϑη δὰ ἔδοϊοπα βἰηΐ : πθάιθ Ποὺ πρὶ νἸΓῸΒ 

ἀοοίοβ 41 Αοβοθγο Οροδπ παναυιηῦ, 564 ΠΘΙηΟ 
αἸἰβουῦτιβ σουϊιβαθθ απιᾶτὴ Εἰ. ὙΥ οβύρμαὶ παροὺ 5) ἀπᾶβ 

8 ΠΟΒ ΡΟΥΘ ηΪ5886. αἸχιῦ ΑΘΒΟΠΨ] ΓΘΟΘΉΒΙΟΠ ΘΒ. »] ΘΓ ΆΤΩ 

ααδο ΡΙθηθ οχίοὶ οοάτοῖβ Δί θαϊοοὶ, αἰζογατη σϑἐπβιϊ θη 

μα] ΤΟ α 116 ΡΥΘΘβίδη ΠΟΓΘῚ, ΟΧ πιὰ Π1}1] ΠΟΡῚΒ. Βαρουβιῦ 

ΠΪΒῚ οῷ 4πᾶθ 51η0 ἃ Β0ΠΟ] 515. οὐ Η  βυοθῖο Δ]1Π|56486 

ἸοχΊοοσ τη ϑο Πρ οΥθιι5. Θχοουρία.Κ. [460 οοηβίδη 8 
απ8} ΟΟἰΟΥῚ ΘαἸογ 5. απιδ 0 ΒΟΠΟ] βίο ἴῃ 510 ΘΧΘΕΙΡ ΑΙ 

Ιορῖββθ σνἱάθαίαν δαποίαυϊ, πθατιθ ἰδηθ ΠΘΡΥΘΙΙΠῚ 

Βδθο 50 Πο]18, ΟΔΙΏΥΙΒ πἰΠΠ18, ΘΟΠΙΠΠΘη) ΘΗ ρΊΒ50 

Παγτ ΘΟ] Ομ ἰαθΘη, πὖ νοῦὰ ἔα ]βα, Θργθρῖα 

ΔΡΒαἄα ΓΘ Π]6 16. τηἸβοουθηῦασ, [ῈΡ]ΙΘΘγ. Θουτὴ ΟΥἹΡῚ- 

ὩΘ1Ὲ 5[αὐα ε]. .([. ΕῚοΥ ὅἢ), αο Ἰπάϊοθ ,6 ἀποθιβ ἢγρο- 
ΠΙΠΟΙΔ ΙΒ. ΘΟΠΙΡΟΒΙα, πη, απουιη ΔΙ ΓΘυτ τ ΠΡ ΘΧ 

Ραγίθ 6 Τιάσυη οὁοχητηθηίαυιο ἐἰογϊναίπηι (48 Θ0Π- 

7θοίπσταμι. ρῥτούπ!οναὶ Μ. οιϊαν ἴῃ Ἰλιάγηι ΟΠ] θη- 

Ἔ) ΗΕ. ΥΥ̓ ὀβίρμαὶ, Εππιθπἀαϊτίομοβ ΑΘβοῆν]οδο, ὙγδΈ15]. 1889, Ρ. 8. 

ἜΞῚ ὦ] 4. Ετον, ἀθ ΑΘΒΟΒΎ ΒΟ] 0} 115 Μραϊοοὶβ, Βοππδθ 1857, Ρ. 89. 



ΧΥ 

Τοῦ! ἔα ρηηθπίουτ ΘἀΠ]0}6) να] 46. μα 1] πτὴ ον, α]16- 

γαπὶ δαιΐθηι ὨΪΠ1], αποὰ ἃ Πιάγημο οὐαηάτμη Θϑβοί, 

οομεποραὶ. ΒΔ πος αὐἰάθην οθγίαμι δῦ, 6 ΑἸ νθ 518 

Γοπθ ιι5. ΒΟ ΠΟ] 1α ποβίτα ἀθυϊγαΐα 6556: ΘαΙΓΟΥῚΒ. ἀθίθιη 

ΤΉ Π115. Ἰηΐουθββο σα θίμι, τὖ βοαὺ δά ααθη ἀποάαᾳθ 

ΔαΟΟΙ ΘΠ) ΓΘθυθη τη 510, αποα Ποάϊο ΠΟΥ ΡΟθ56. ΠΟ 

Ρυαΐο, απδηι αὖ αἸὐπάϊοοῦ, αα]α Ῥομτη 511, αα14 ἀδίθυταϑ. 

Πᾶψαθ. ρυπησηι απδθυθηάτπηι οδῦ, ἀπάτη ΒΟΙΙρΡ ΤΠ ΠῚ 

ΒΟΒΟΠῚ δποίου τβριοῖαί, απο ΠΟῚ ΒΘΙΉΡΘΙ 6116 ἀθοου- 

εἶταν, απ ρᾶτιοα ΒΟΠΟ]1α Ἰοτητηαία ρϑοῆχα Ππαθθδηΐ, 

ααδθάδη πη] ἃ ΠῸΒ ΡΘΥν Θμουτηΐ, απ θάδη ΟΟΥΤτιρίδ, 

χυδοάδην ᾿π οι οἰ ΠΟ πο ρυϑοθθαπῦ ναρϑτη οὐ ΠΘρ]]- 

ΘΘΠΒΠΙΟ θη. ΠΤ οῖμαθ, 51 ΘΟ ρουπη οὐἹζ, 50 Πο]]αβίθῃ 

Βα θαΐϊβθθ βουρύαγαιη ἃ Νίθαϊοθα αἰ νουβαηι, {Π8|ὲ ἔργ 

ΒΘΙΠΡΘΙ ΡΥῸ ΔΗΠΟαΌΙΟΤΘ οὐ θηηθη αίϊουο Πα ΘΠ 8} 6586 

ΟΘη8560, τπὖ αὖ ΤΘοΙριθη ἃ 510, πὶ 6Χχ δῷ ΘΠ ΘΠ ἀΔΙΙΟΠΙΒ 

ταίϊο ροίομάα. ἴῃ οὐτὴ ΔίοαΙοθο ἔδοιιηΐ βΌΠ 0118, ΠοῸ 

ΘΟΠΒΘΗΒΙΙ ΘΟΟΘΤΟΙΒ5 ΒΟΙΙΡ ΙΓ ΠῚ ΠΤ ΔΤ ἈΡΟΥ 1 οϑ, Ὑ ΟΥ̓Δ ΠῚ 

6556. ΠΟῚ οἰβοιθασ. ὥὄδθρθ ΘῃΪηῚ ΒΟΠΟ]ΠΙαβίθθ ΤῊ ΒΟΥ. 56 

ἰογαιοῖ, πὖ Ἰοούοπμθθ. τπϑη]οδίο οΟΥτρίαθ. ΒΘΗΒΊΤΙΘ 

οδγθηΐοθ ΘΟ ΙΘ Πα 116 π]040 ᾿ηἐουργθίθίισ, απ] τι5 ἴῃ 

Ἰοοῖβ. ΤΠ] Θ]οσὰ Πα τ1556. ΦΊΔΙ] ΤΊΟ05. ΑἸΘΧΔΠΡΙΠΟΒ, 6 

αἸΟΥΠ ΟΟΡῚ5. ΒΟΠΟ]ΙΟΤ ΤΙ ρᾶγ5 ἀοργομιρία οδὺ, Πα 16 

ΠΥ νου ΠΘαῸΘ ΠΘΡΆΨΘΙΠ ; ΠΟ ΟἸΠηΐὰ Ππ|18 

ΘΘΠΟΙΒ δα 605 γΟίογοη ἃ 556, ἴη6. ρου ΒρΙ οἴ τπν αποά 

Ῥδββίιη. οὔτι [οί οϑῦ, παὖ πηὰ οπὶ ρτᾶνα Ἰηθουρτο- 

ἰαθοηθ ορύπηδθ οὐ δά βουιρίμ δ η) ̓ πύθρ 1 ΒρΘοίδ ΓΒ 
Δα Ποὐα 0:15 {γαρτη θη Βουναγοῦμγ, (1815. οἴμ 510 
ΒΟΠΟ]ΙΟΤΊΙΠῚ ΘΟΠΠἸ10, ΒΘΠΙΡ ΟῚ ἡπάϊοῖο, βᾶθΡ6. αἰ ν] Δ ΠΟ ΠΟ 

ΟΡτι5. δύ, αὖ δα ϑῃιθη Δ] ηθιη τϑοΐθ Δα ΠΘδηίι ; 461} 
ΠΟΠΠΠΠΠΠ ΤΆΤ ῬΙΟΙΡ 8. οδὲ 6 ἰοθο 0850 οἴποουο απ 

ΟἸΤηι Βουρίπη [που], 50Π 0] 1566 αὐ πο δ ἸΠγ ΘΏ]Θη- 

ἄδιη, 564 δ οοηβυηδη δηλ οΟμ] οἰ δι. 



ΧΥῚ 

γογυμ αὖ 1τη{6]]Πραύατ απδηΐα 510 ΒΟΠΟΙ ΟΥ̓ ᾿Γδ6- 
βίδηϊια οὐ τ ]}1088, ΔΡΡΟΒΙ ἸΟΟΘΟΥΤ ἢ ΘΟΠΒρΘοί "ἢ ΠΟΥ 
τοϑυταθο ἀπ 6 Β0}01115 ρϑιτία, αὖ Β6Π01Π15 οοπβυτηδία 

οβδί, Ῥυδθοθάδηΐ. οιηθηἀδίομθθ αὰὰθ 8118 ἀθὈθηΐαν, 
ΠΟΘ ἰδηθη ΟἸἼΠ685 ἃ ΘαζοΥι5 τϑοθρίαδθ ογδηΐ : 

νυ. 31. δὅ 5ᾳ. 62. 72 54. 101]. 167. 247. 814. 818. 862. 
416 54. 42] (4ριον). 471. 629. 688. 668. 638. 662. 
θ88. 698. 779. 874. 985. 966. 988. 1029θ. Ἠδθο 1086 
ΘΟΥΤΘΧΙ ΒΟΠΟΙ]ΙΟΙΙΩΣ ὙΟΒΕΙΡΊΙΒ ΤΠΒΙΒίθη5 : συ. 29. 139. 
(196 Ὁ). 272 54. 327 5644. 364. 387 5644. 448 5664. 468 

56. 479. 495. ὅ08. (648 Ὁ). 684 5ᾳ. 745. 758. (791 54. ὅ). 
818, 949 54. 960. 1001. Νοίαθ:}15 δὲ Ἰοοιβ 448---452, 

α6ΠῚ 1η [10 115 {Γ] ΘοἴτΠ 6556. 6 Β6Π01115 ἀοοπὶ. Ῥγαθίθυθα 

τητ]ΐα σαηΐ ΠΟΥ τη τ οίδη Τη ΘΙ ΡΥ ἰδ! 6 πὶ ΒΟ ΠΟ] βίο β 

ααῦ ἀρουτῖς πὶ βΙρηϊποανιῦ : απᾶθ ΘΠ ΘΓ 6. ποἰπὶ, 
π6 ἰθοίουτιπι [αβυ πὴ Ἰηονθύθη. (πὶ 51 Ἰπαϊοαθαπηΐ 

16 Τϑοῖΐθ ἸΒΠ) 6586. ἢ5. ψϑύθυΠ} ΘΟΙΠΙΠΘΗ ΔΥΙΟΥΤΙΠῚ 

ΤΟΙ 115, πᾶπηπο ΠΟ Ὁ] ΠΠηΔΙὴ ἢπι]τι8 Θα ΠΟ 18. ἰδ 6. 

ἀποδῃ. 
ϑοά ρ]αστηα γοβίαηΐ αἰ ἤΟ1]1ὰ οὐ οουτρία, ἴῃ 

αι. ΒΟ ΠΟ] Ιου ΟΡ ἀθβουῖηητ. Αἀ απδ6 Π]πβίγαπά ἃ 

οὐ διηθηάαηάδ, απομηοάο νἹΓΟ τη ἀοοίουιη ΟΟΡΙἃ8 

Δα ΒΙθπου τ, αα]ἃ ᾿ρ56 αἰδα]θ τη, ΠΟ πηι οϑδῦ αἴ ΘΟ ΥΘ. 

Ηος τἀπῖπὴ δήἠάδιη, απππὶ ἴῃ ΔΡΆΠΙΘΙΠΟΠΘ. ΠΪΠΪδ 6 

Ὀγουιίαι σἰπάτι 55 ὙἹ θυ, τὴ6 μπϊο [θα] 6. ΘΟ Π]6η- 

αυτά 8] οῖββθ πο γουθόβιιηι απϊάθυη, 566 Ρ]ΘΗΙΟΥ ΙΗ. 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

ΧΘΟΘΗΦΟΡῸΟΙΙ. 



ἌΥ 

ἡβννάι,, εολομλμκξες ΤΟ ΜΒΝιΑΜ, 
υ» ἶ υὮ τ, ἂ ων τ 

ἀράν μψ Δ ΔΝ φι νει πΡΝῊ 

Πρ λλ Δὰν Ν᾽ ἧς ΤΠ ᾿ μν δ ᾧ 

δ᾿ ΥΗ͂ ἐπ Ὰι γώ ΓῚῚ εὐ ιορν ον 

ΣΝ Ἢ Ν ἵν 
: ᾿ δι ᾿ ὑὰ ΧΕ μ- 

Ἄνεϑα Ἄν" ἀρὰς ; ὰ, 

᾽ τι ; ᾿ ᾧ ν᾽ 

ἐ ἊΝ κὶ τὶ 

" - ᾿ τᾶλ, Ύ 

͵ ἢ 

Γ Ν Ἅ Δ 
[ . ἡ" ἐ ΜΝ ὁ ἃ «ἡΒΑ͂Ν ὅενν 

- ε ῆ, 

ἜΝ 

᾿: 

᾿ ἐκ 

ὐ ἅ » δ. «οὔ 8.,}} νὰ " ἣ ΡΥ Ὴ 

ῥημλν ἰὴ ἊΝ σον ΝΣ 

Ω ΔΝ "" ὩΣ ἀν ὍΝ " ἡ: ΝΥ μἷν ἌΝ Ἂ "Δ ΣΝ ᾿ ἢ : 

͵ ἐγ ὑῶν ὐὐὰ ὙΕΝΩΥ͂Σ ΝΕ υὐέγϑνι ΟΡ συ ΕαΙ 

νὴ ὦ Ὧν, τι ῆψδν,, ιν, Π 
Ἄβγ" - ἢ 

τ, ΜΉ ΜΤΑΝ ἜΣ ΝΥΝ 
εαρνμνα δι ϑῶω ορλ νυ ΑΝ Ὁ Ὑξβὰ Ἀφϑ 



ΤΑ ΤΟΥ͂ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ΠΥΛΑΔΗΣ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ΗΛΕΚΤΡΑ. 

ΟἸΙΚΕΤΗ͂Σ. 

ΚΛΥΤΑΙΉΝΗΣΤΡΑ. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

ΑΙΓΙΣΘΟΣ. 

Ῥουβοηδυιη ᾿Π60Χ πὰ ΟἿ] ΓΘ πη Θηΐο οὐ ἔθ] Δ 6 

1010 ἴῃ ΘΟΟΙΟΙθτι5. ΠΟΒΙ15, Δίθαϊοθο οἵ, (1 ὁΧχ ἰοὺ 

ἀδβουιρίιβ. οδί, (ὑπο! ου θγίαμο, [ἰηἰθγοι ουτιηΐ ΘΟ 6} 

οαδιι 41 οὐϊδιη ΔΑ ΡΔΠΙΘΠΠΟΠΒ. ρᾶγΐο Π]Δ] ΟΣ ΠῸ5. ΠΠΌΤῸΒ 
ΡΥΙν αν. 

ΟἸοση. ὁ ὀὰρίνι5 ΤΥΟ]ΔΠ5. ΘΟΙΠΡΟΒΙ ἢ 6586, 

ΟΡΙΏΙΟ οδϑῦ ρουνυραία, 564 ΔΡρΊΠΠΘη15. δὰ ΠΟ ἢτ- 

ΠῚ]551Π115. (ὑοηβίαῦ 6Χ ΔΠ01Π15 ἀολλτ5. ΤΘΡΊΔΘ, ΘΘΠΘΙΘ 

αα!4οπὶ ἸΠΡΌΠῸΪΆ, 5664] ἸαΙΠπΠἀπη}, τι θ6 ρῬαίσῖα 80 Ποϑίϊ- 

θτι5 οαρίδ, ἴῃ βουνιπίοπι γοάδοίβ. Ηοο π6 Ἰρῃπογαγθηῦ 

βρθοίαίογοβ, [086 ροοία Ρ]αμ15 σοῦ 5 ἀοου (ν. 08 564.); 

Βοποοῦ τὖ της] Προ γοία ΘΟΠΘΙΟΒΙΟΥΘΠ Θ5886. ΠΑΤΊΠῚ 

ΒΟΥ ΑΓ ᾿ΠᾺ6Ἃ0]0. θα αἀᾶὸ 1116 πϑαῖιθ ἀθοϊαγαν 



1 

ΠΟΩ6 ΒΡ ἤοανῦ, απὸ 1π16 ἃ 110 ἀρβίρῃαία 6886 
Β.ΠΊΠΉτ5 Ὁ ΝΠ ν. 980 51 σἤοστιβ ἀἸο1Ὁ }πδῖα8. ῬΟΘΠἃΒ 
ΟἸται ῬυϊδηηἸἀδ5 [π||586, ΠΠῸ ΔΘ ΘΙΠΠΟῊΪ5 ΤΠ ΘΓ ΘΟΟΥῸΒ 

Ιπουθ, ἤᾶθο βῖπθ 11 4] 0115 ΒΡ ἘΠ οδΙΊΟΠ6 ἃ ΠΠ ΠΟΥ Ὶ15 

ἸΠΘΠΠΟΥ ΔΗ ΙΣΤ, ΠΠᾶ51 111] αὐ 1148 ρου πθαηΐ, πὖ 6Χ 

μος. «υϊάθηι Ιοοὺ πϑϑοῖο ἃῃ Ροὔ5 ΟΟἸΠΡῚ Ροββὶΐ Θα8 

ΠΟῚ 6886. ΤΊΟ]ΆΠπα5. αθαγα5. 6586. 61 βίαϊαπηΐς Ὁ 
᾿ππ Ἰοπη. ᾿ποίαμη, 51Πππ|85. οὐ ΘΘΠΔΥΠΙΩ ᾿ΔΟΘΙ ΓΙ ΟΠΘΙῚ 

(ν. 24. 421 5344.), Ξρθοῖοβα ρτγοΐοσιιηΐ, ααδηηα δι ψ]- 

σἴμιπη ΤΠ ΘΡαηδγιμ ἴῃ ἔα θ18 ϑϑρίθῃ ρ]αποίιιβ (ν. 858. 

9160) ποι Ἰοηρθ ΔΡ 15. ΤΟΣΡτ5. ἀἸβίαί. Δ Θστιη ΑΠ16 

ΓΟΓΙΠ ΒΟΙΙΡίΟΥΟΒ,, ΔΠῈῸ ρΡοθίδο βιηΐ ἰορομα. ΑΔΑΡ 

ΠΙΒΈΟΥΙΟΟ 51 ἰδ} ΠΔΙΓΑΥΘΗΓΙΣ, ΠΟ ᾿πορίθ ΘΟΠ]ΘΘΙΒ, 

ΤΠ ΠΟΤ 65. ΟρΕϊν 5, ΤΟΥ] Ὲ15 ΒΔΑ. 15, τῃ. Δραμποτη- 
ΠΟῊΪ5 ἄομο νουβδηΐθβ, ΤΊο]ὰ δανθοίαβ θ8586. ἂχ δἃῃ- 

Δ] 15. ΘΗΪη 168 απδθάδιη, απᾶ86 6] 086 ΒουΊΡΙΟΥ 

Ἰρπογαθαῖ, ᾿ηξογάθμη τ !οοἸ πδ ]οπμ6. ᾿πΠ Παρ ΥῚ Ροββαηΐ. 
Αρπα ροορίδηι γοῦῸ ΤῸΡτ5. απᾶ8 ΘΥΒΙθτ15. ΘΧΡΟΒΙ 

51. ΒΈΡ6556. βίαϊιαϑ 41118, 46 ααῖθιιβ 116 6 τηοπαϊ 
ααϊάθμι, βοία οὐτη ψυῚ5. οοη πη 5, ποα 6. Αἰ ἀρὰ8 
ααδηι 1116. 411 ΡΟ ῥιοίουβ. Τὰ θα] πὴ σΟΙ ΒΕ, αὖ απὰ 6 

ἃ ἰθΥρῸ ἀρουθηΐαι οΟρποβοοῦοί. [}ἢ ποβίγα ἔθ] 8] 
6 ὀαρίν!5. ΤΟ] 15. ΘΟΙΏΡΟΒΙἔπ5. οββοῦ Ποσιβ, (ὐαββδη- 

ἄγαθ τοῦθ 1 ΘΟΙΠΠ ΘΙ ΟΥ̓ αΓΘί, ὙἹΓΡῚΠΒ. ΓΟρΡΊδ 8. γα οῖηϊα 

ταί 6556. ἰθβίαγθισ θά ἐ6 ἢ18. δἰζιη) 5] ΘΗ ΠπΠ1 : 
βολαῖς ὑγρώσσων σπόγγος ὥλεσεν γραφήν. Ιίαχιο 
απ ἔο]Πηὰ5 ΤΟ] ΠᾺ5. ΟΠΟΙῚ Ῥαγΐοβ 5ῈΒΕΠΠΘΥΘ 5101 Ῥ6Υ- 

Βααβουτηΐ, ἰδία) ἀθοϑῦ αὐ Ιδπά]θτι5. ροοίαθ δἀάαηΐ, 

αὖ Ροίτπ5. ΤΠ] τ]ὰ Οπὶ αἰ Ποϊαμΐ, δὰ ΠΠπ|ιπὶ Θχοορζαββϑθ 

ΤΑΝ (αθτι5. αἰ] ΠΘΒΟΙΟΥΙΙ. 



ΟΡΕΣΤΗΣ, 

Ἑομῆ χϑόνιε 7} ἐποπτεύων χράτῃ ομῆ χϑόνιε πατρῷ᾽ ἐποπεεὺ τράτη, 
»-Ξ᾿ τ ἰ , ») , 

σωτὴρ γενοῦ μοι ξύμμαχός τ᾽ αἰτουμένῳ. 
κ τὴ -» ! ν , 

ἥκω γὰρ ἐς γῆν τηνὸὃς καὶ κατέρχομαι 
Ἂς κε Ἂς ΕΣ Ἂε ᾿Ξ 

᾽ , “ “ ᾿ 

τύμβου δ᾽ ἐτ ὄχϑῳ τῷδε κηρύσσω πατρὶ 
, -) ΜΞ 5ς 

ὃ κλύειν, ἀκοῦσαι. πε Ἶ ὕ 

2 , ! 

Ἐ σελύκαμον Ἰνάχῳ ϑρεπτήριον, 
! ! 

τὸν δεύτερον δὲ τόνδε πενϑητήριον 

1-ὃ βουνανϊ ΑὐἹβίορμδηο5 ἤδη. 1126. 5η4., δαάϊία ἰπΐου- 

Ρτοίδομθ ἀπρ1οῖ. Νά ΕΌΥΙΡΙ 465. ἀρ οαη πατρῷα δ ΟΥ̓ΘΒΓΒ 

Ραίχθμη τοίους οὐ σατρῷα χράτη ΘΧΡΟΗΪΓ ΠΟΟΟΙὴ ΑΡΔΙΠΘΠΙΠΟΠἾ5. ἃ 

ΟἹγ θη θϑένα βπιρογαῖ! (χρατηϑέντος), ΑΘΒΟΠΎΠΒ. Ἱπηρουτιπ οὗ 

τη θγὰ ατπἰᾶθ ἃ {70γὸ ραΐίγο δοοοριΐ Μογοῖνιβ. 1Π|π| ᾿πἰογρτοία- 

{1011 6ΠῚ ὙΘΥΔΠ 6556. ΑΥὙἸΒίΔΥΟΠτι5, τοβίθ ΒοΠο]] βίο, οοηβυ οἱ Ηουὺ- 

ΤΠ ΡΙΌΡαν. Οποτιιπὶ βοηίοηίαθ ΑΘΒΟΠΎ 5, ΠΟῸῚ ΡΟΥΒΟΠΔίτι5 

1116, 564. ψουτιβ οὗ βΘΉΤ 115, γουϑι Ππιἢπι5 Τὰ θα] Δ. 119. βαβγαραίαν. 

Ἐποπτεύων οδῖ γοδρίοίοης, ταῦ 1Π|ὸ ἐπιόχόπους οἱ δορί. 040 ἐποπτῆρας. 

4. ὃ ϑυμί Ἐδηδητιπὶ νν. 112 56. 

θ. 7 ὁ 50Π01115 δα Ριμα. Ῥγᾷι. 1, 82 βιπηρδὶῦ ἴδῃ ]θπι5. 



Ν ἡ ν ͵ ͵ 

οὐ γὰρ παρὼν ᾧμωξα σὸν, πάτερ, μόρον, 

οὐδ᾽ ἐξέτεινα χεῖρ᾽ ἐπ᾽ ἐκφορᾷ νεκροῦ. 
Ἕ Ἂ ἢ Ξε ἃς ἋἝ 

-" , [ 

Ι0 Τί χρῆμα λεύσσω; τίς ποϑ᾽ ἥδ᾽ ὁμήγυρις ιὸ 
- ’ ει 

στείχει γυναικῶν φάρεσιν μελαγχίμοις 
πρέπουσα; ποίᾳ ξυμφορᾷ προσειχάσω; 

πότερα δόμοισι πῆμα προσχυρεῖ νέον; 
- ᾽ ! 

ἢ πατρὶ τὠμῷ τασδ᾽ ἐπειχάσας τύχω 

8. 9 Θιμᾶουν ρῥγοίαθς 6 50 ΠῸ 1115 ναί οαηῖβ δα Ἐπ. ΑἸσΟ. 

ν. 1τ9 οὐδ᾽ ἐφεσπόιιην; οὐδ᾽ ἐξέτεινα χεῖρ᾽; ἀποιμώξζων ἐμὴν 

δέσποιναν (οἴ. Ἐπ:. β.ρ}]. 7106), ἰάοπιαιο Ργὸ ἐπ᾿ ἐχφορὰν, 

αποά 10] Ἰορῖπιν, βουϊρδὶῦ ἐπ᾿ ἐχφορᾷ. 

ΜοΥΒιι5. 4 οὐ ὅ γα]ρὸ οἴ {1 115 ῬΥΙΠΊΪ5, αἰ ὁχ θοάθιῃ ἔοηΐο ἔτιχο- 

γαιηΐ, ΘΟΠΪ πη ρστιηΐαν. Ὑ ΟΥ̓Βτιτὴ [ΟΥ ΕΠΠ|ΠῈ ΒΘΉΒΤΠῚ ᾿πη ΡΟ  θοὔππη ΡΥ ΒΟΥ 

οὗ φαδθάδῃι ᾿πϊο Ὁ Θ551556 ΤΟΥ ΙΟΘῸΒ Δ ΑὐἸβίορμδηο οἰζαΐοϑβ, ᾿π 9 Ποχὶς 

Ἡφλη. Ἰηνοοαῖΐῖο οηΐτη Μογοῖῖο Ογοβίθβ παγγαΐ 586 Δ ΘΧΙ ΠΟ ἴῃ μᾶηο 

ἰουτδ πὶ ΓΘ αἾγ6, τιῦ ρα γ 15 ᾿πἰου οοΐουοβ ἀθθ1ΐα ροθηα αὐβοῖαξ γοριμ- 

απὸ ρΡαίουμπη] γϑοαρογθῖ, ατιὰθ Ρ]ΌΤΙθι5. νουβῖθτιβ Θχροβῖία {Ὲ556 

οτθᾶο, Τηΐοῦ ἀπᾶθ ἀπππ δα ὑπηλι]ππη ἀοοοβδιί, ραΐγθτη ἈΡΡο]]δὲ 

ἀομπμλαιιο οὔουί. Αα ΤΏΔΟΙΏΙ υἱρὰβθ 56. οἰποίηπππι ἢπνίο πυίουῖ 

ΟὈἑα]1556. τηοπηο δ : πη. Δ] ΓΘΥτιΠ ΟἸ ΠΟΙ Πτιτη, ΠΡΟ ΙΒ. ΤΠ ΠΟ δ, ἴῃ 

Ῥδίυῖβ ΒΘΡΌΠΟΙΟ 56. ῬΡΟΠΘΙῸ : ΟἹ᾽ηλ μη ΔΟΒΘηΐθμι [πιδία τ ΔῊ θτι5 

ΒΟΙΥΘΥΘ ΠῸῚ Ῥοΐτ556. 

10 5ᾳ4ᾳ. ΜΟΥΒΙΡυι5. ἴῃ. ΠΠΡΥῚ5 ΠΟΙ. βουγδῖῖβ Π1πα. ρῥυδοῆχις 

Ἰηἰου ]οομθ μὰ ξα (0011. Ῥγοτη. 298. Ἐπιν, ΟΥν 208) Βρθοϊοβῖτιβ αι ΠῚ 

νοΥι5. ἩΡΘΙητιΒ. ΘἢΪπὶ τι 8. ΒΘΠΟΥῚ ΠῚ ὙΘΥΒΊΤΠΠῚ ΡΟυΪοο5, 10 --- Τῦ, 

10---21, πο 50]ππὶ ΤΟΡτι5, 50 οἴϊδμη ὙΘΥΡΙΒ5. ἰπΐου 50 ΓΟΒΡΟΠ θη ἴΟ5, 

ΙΑ ΠῚ ῬΥΪΟΥ δα]θοία ἰπἰου]οοίΐοπο ἱποοποίηπμο δ ΒΟΡίο ΠΑ ΠῚ ΠῚ 

ΠΟΥ" ΔΙ Υ̓Θ ΕΓ, 

18 ΟἸϊπι ὁ ΤΆΣΒΟΝΙ Θομπϊθοίπνα πτῶμα Ἰοροθδῖιν, σῆμα 6 

110 }15. γοδ ποι τιπὶ 556 τποητς ΤΠ. Π.. ΑΉγοηΒ, ἤθατο ἁἸπιαᾷ Ἰοσὶξ 

ΒΟΠΟ]Ἰαβίοβ, οα)τι5. Δα ποία ΠΟ θ᾽ λυ {11ηὶ, ΔαΠΙ ᾽ΐα ΠΟΒ Ομ ρ]οββα 

προὐχυρεὶ " προσεγγίζει, Βἷσ ΘΧΡΙοΟΥ ΕἾΟΥ 1. 1. Ρ. 6 : ἀντὲ τοῦ " 

πῆμα νέον (προσεγγίζει τοὺς δόμοις). 



". 

1 χοὰς φερούσας νερτέροις μειλίγματα; 1 
, ᾿ . Ν ). - 

Οὐδέν ποτ᾽ ἀλλο" καὶ γὰρ ᾿Ηλέκτραν δοχῶ 
, 2 Ν ν ΞῚ Ν "Ὁ » 

στείχειν ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν πένϑει λυγρῷ 
, Ε.}) - " 

πρέπουσαν. ὠ Ζεῦ, δὸς μὲ τίσασϑαι μόρον 
ν -»" ν ᾿ -} , 

πατρὸς, γενοῦ δὲ σύμμαχος ϑέλων ἐμοί. 

20 Πυλάδη, σταϑῶμεν ἐχποδωῶν, ὡς ἂν σαφῶς 0 
[ν " [αἱ «! ’ 

μαάϑω γυναικῶν ἥτις ηδὲ περοστροττη. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἰαλτὸς ἐκ δόμων ἔβαν 

χοὰς προπομπὸς ὀξύχειρι σὺν χόπῳ. 

πρέπει παρῇσι φοινίοις ἀμυγμὸς 

20 ὄνυχος ἄλοχι νεοτύμῳ, 2 

δι’ αἰῶνος δ᾽ ἰυγμοῖσε βόσκεται κέαρ. 
! ᾿ 

λινοφϑόροι δ᾽ ὑφασματων 

1 μειλίγμασιν Μ. ον. Οαδβαῦῦδ. Υ. Ῥουβ. 610. 

22. ῶ8 ἐβὴ Μ. Οοῦν. Βοβουίθιιβ οἱ Ὠϊπᾶ. Τοίπάο χοᾶς 

γΙοίουϊτιβ. χοῦν Οαβαιθομτιβ, ἡποᾶ τοοθρουτιηὶ Ηοῦπι. οὐ ΠΙηά. 

564 ΔΙΘαΙοο1 βουϊρθινα χοὰς νοτὰ οβί, Ναιη νὸχ προπομιπὸς Ὑ]ΠῚ 

γΘΥΡΆ]ΟΤῚ γϑεϊηθί, απρΡ6. ἡτιὰθ ΠΟ 5011ΠῚ ΟἿ χοάς, 504 οἴϊδηη 

οαπὶ ὀξύχειρι σὺν κόπῳ ἡπυροπᾶα 51. ῆβδα βίη [ογίας. ργο- 

βθομίμνα γἰωνοίι ἀὐονγΐηιο. ΒΘηΘ. 561101. ὅπως ἐναγίζουσα συγχό- 

ψῶμαι χαὶ ϑοηνησω. Εχ οὐπβάοιι δὐποίδίϊομο σὺν χοπετῷ ΘΟ] ραν, 

ἴι Μίϑαϊοοὶ Ἰθοίίοπο συνχύστωι ποῖ Ἰαΐογο σὺν χεύπῳ 568 σὺν χοπετῷ» 

Ἰῃ το Ρυ ἰδ ο θη] σΟοἷβ ἈΘΒΟΏγ]θ80 οὐ ππῖο ΙοθοῸ πηῖοα ἀρίδο, χόπῳ, 

αιᾶπι Ῥαῖνν. οἱ Π)1η6. γϑϑυϊ που αι. 

24 παρηϊό φοίνισσαμιυγιιοὶδ Μ. ναϊρο, «ποίοχο ἰδη]οῖο, βουὶ- 

θῖῖα παρηῖς φοινίοις ἀμυγμοὶς. ροπάθιιηι γΘι ΠΟΥ ΘΠ 6586 

Ἰητ6 116 χὶς ἩΘυπη., 564 πο] οοτὴ οοπθοΐαγαμι ργούμ] παρῆι φοίνιος 

διωγμὸς. Επποιαγται Οοπϊηρίου (απο 6 ῬΆ]ΟΙ1 οαϊίϊομθ ΘορποΥ) 

οὐ Ποίβθδο! ἴῃ Οὐπιπιοπίδίομιο ἄθ ΟΠΟΟρ]ν. 1οοἷ8. ΠΟ 11]115, 

20 διοιγμοῖσι Μ.ο Οὐονν. ἴδῃ]. 

Φ δὲν 



᾽ ᾿ 
ΟΑΥΤ.α. 

λακίδες ἔφλαδον ὑπ᾽ ἀλγεσιν 

πρόστερνοι στολμοὶ κόλπων ἀγέλαστοις 
80. ξυμφοραῖς πεττληγμένων. 

δ - 2 , , 

Τορὸς γὰρ ὀρϑοϑριξ φοβὸς 

δόμων ὀνειρόμαντις, ἐξ ὕπνου κότον 

πνέων, ἀωυρόνυχτον ἀμβόαμα 
" ͵ 

μυχόϑεν ἔλαχε περὶ φόβῳ, 
͵ ΜΕ , Ν , 85 γυναιχείοισιν ἐν δώμασιν βαρὺς πίτνων. 

28 ἀλγεόι Μ. ἀλγεόιν Ῥοΐβοῃ, οἱ 55 Εΐγπι. Μ, ρ. 408, 47. 

Ροδί ᾶης νοῦθηὶ αὰθ ΡοΟμΘΡαΐαν σὙἱρ]α Ηθτυτη. ἀο]ονϊζ, ἔδυ 

ΒΟΠΟ]αδίθη. βοοαῦπιβ. Οὐοπβέσιθ : πρόστερνοι ὁτολμοὶ ἔφλαδον 

λινοφϑόροι ὑφασμάτων λαχίδες, ἰ. 6. ἐόχίσϑησαν ὥστε γενέσϑαι 

λακίδες φϑείοουσαι τὰ τῶν ὑφαόμάτων λίνα. 

29 πρόστέλνοι ὁτολμοὶ πέπλων Μ. ΠΙιὰ οονγοχίν ΤΈΣΠΟΡΙΒ, 

χόλπων 6Χ τηθᾶ σομἤθοίιγα Βουρ81. Πέπλους πεπληγμένους ,» τυϑϑί65 

ρίαποίας Ῥγ0 τδϑίϊνιις 5οἰδδὶδ, βύδθοθ αἿοὶ πὸὰ ρμαᾳΐο, απᾶ ἴῃ ΤῸ 

σοηβθῃςθηΐοθιη πᾶ θ 60 ΜΘΒ]Θγτὰ (Μηθπιοβυηθ ΝΑΊ, ρΡ. 86 544.), οἱ 

απδιηνἱβ αἴθ] ροββοῖ, ἰαηθ ποὺ Ιοθὺ πὴ οὐδέ ᾿ἰογαπᾶα γ68 απι86 

Ρτδθοραρης)τι5 ἀΡθιμ4θ ἀθοϊαγαῖπν, 564. δα τὸ πὶ ΡΥ Ππδγδιη, Οαὶ 

γοβϑίϊιπη 50 Β5Ί 065 Δα]πηοίαθ δαπΐ, ρροίοστιη ρ]αποΐπμι, μουν θηϊ- 

θμάσπι ογαί. Δοοοαϊς απο 5080]. γοσθθη ὅτολιιοί οὐπὶ σθηθίνο 

ὑφασμάτων παρ, απο ποη ἔροϊββοῖ, 51 1 5110 ΘΧΟΙΏΡΙΒΓΤῚ Ἰοριββοί 

ὅτολιιοὶ πέπλων. ΕΛ ιοΟ ααϊάθπι απι ᾿π 10 6 χὶ Ἠδυσπηρ,. Τῃ πρόύστερ- 

γοι χύλπων ΟῚ 6586 νἱ Ποβᾶπι ἈΡπηἀαηίϊδμι, ποὴ δὲ ατιοα πο μθδ πη 

᾿γυϊοδθ ἀϊοίίομῖ8. Ρουῖῖοβ. Εβάθιη πὸ ἔρις ξυμφοραὶς πεπληγμένων 

81 τορὸδ γὰρ φοῖβοσ ὀρϑόϑριξ Μ. Ἑπποπᾶαν!ε Ηρδῖμ, τορὸς 

δὲ φοῖτος ΒΡ. οἱ ουπ. ϑ'οα 5010]. Ἰορὶξ φόβος, οἱ ορϊπϑῖοι 

ὀρ ὀϑοιὲ μοῦ ΠΟΙΊΘῺ Τα τγοσο υἱαοίαν. ὅδπο οἤομηαϊς «πιο τποχ 

αἰούμπιπι 6558 ΡΓῸ ἐπὶ ἢ. π.ν» πἴν. 14 δαχρύω τύχαις Ῥγὸ ὃ. ἐπὶ τ. 

Ἰμῆογπιῦ σερὶ φόβῳ, ρῦαθ {ἤπονθ, πθαπιθ ἰάπιθη ἀαΣ Πα τιαπι πηαία Ὁ 

δυιδῖπι. Οοίουτιηι τορὸς οἴιπὶ ὀγειρόμαντις ἢπππροη πιπι οϑί. 

84. ϑῦ ἐλαχε, Βαργα βουϊρίο χε, Μ. ἐλαχε νουιπι 6886. ΘΕ Δ) 

ἉΡΒαιο ΒΟΠΟ]αβίαθ ἐοβεϊμμοιῖο ἱπ0 1 τιν. Τάθ. μευ χόϑεν τηδ]6 



κριταί τὲ τῶνδ᾽ ὀνειράτων 

ϑεῦϑεν ἔλαχον ὑπέγγυοι 
ν - , 

μέμφεσϑαι τοὺς γᾶς νέρϑεν περιϑύμως 40 

τοῖς χταγοῦσί τ᾽ ἐγκοτεῖν. 

, , ᾿ »ἢ 

40 Τοιανδε χάριν ἀχάριν ἀναπότροπον καχῶν, 

ἰω γαῖα μαῖα, μωμένα 45 
͵ , 

μ᾽ ἰάλλει δυσϑεος γυνα -- 

φοβοῦμαι δ᾽ ἔπος τοδ᾽ ἐχβαλεῖν ---᾿ 

τί γὰρ λύτρον πεσόντος αἵματος πέδοι; 

45 ἰω πανοιζυς ἕστία, 
, 

ἰω χατασχαφαὶ δόμων. δ0 
5 1λ 0 1) -“ 

αγήλιοι βροτοστυγεῖς 
1 , 

δνόφοι καλύπτουσι δόμους 
» ! 

δεσποτῶν ϑανατοισιν. 

ἰηἰουρυθίαξιν ἐχ τῶν τῆς χαρδίας μυχῶν, τοοίθ νουθπηῃξ 6 ροη οί  αἰϊ-- 

δω5, Υ. Αρᾶπι. 96. Μοχ γυγαιχίοιόι οἱ πιτγῶν ΟοΥν. ΜΊΟΐΟΥ. οἱ 

ΕἸΠΊΒΙΟΥ. 

87. 88 ῬΟΥΒΟΠ ᾿πβοσιῖ τε, ατιοα ροβὲ σαὶ ἰβοι]τιβ. ΘΧχ οἱ 1, 

απδπὶ δὲ, αποα 81115 Ρῥ]δουϊ, Μὸοχ ἔλαχον Μ., οοἄθπι ατιο ν. 84 

ΘΥΓΌΤΘ. Ξ'01|0]. τὴν ἀπόφασιν ἐγγυώμενοι, ἡ ἐκ ϑεῶν ησφαλιόσμένοι 

τὴν μαντείαν. Ἦρο γϑσῖη. 1)6085 παθθηΐ δποΐουοβ δὲ απιαβϑὶ ρυδο- 

465 ὙΘΒΡΟΠΒΟΙΊΠΗ. 

40 ἄχαριν ἀπότροπον Μ. ΕἸΠΙ51611 οομ)θοίπγα ἀχαριτοῦ, ἡτια πὶ 

ἴθγ6 ΟἸΠΠ65. Θαϊίουοβ ΤΘοθρουηΐ, ΠΠΙΠΘΥ5. ΡῬΤΟΒΡΙΟΙΕ, βθηϊθη(Ί 1ὴ 

τηϑ δ πι ΤΘ]Πατ|1{. ΒΟΥ ΡΘμαπιπὶ ογαΐ ἀναπότροπον χαχῶν, τιῦ ἀτῖᾶο 

ἰαΐνα Βθατπιπέιν, τί γὰρ λύτρον . . «9 ΒαΡουθηξ αι ὙΘΙΟΥΎ ΘΗ ΕΓ. 

Ντῃ Ἰῃἰθυροβίίο φοβοῦμαι δ᾽ ἔπος τόδ᾽ ἐν βαλεῖν τιον ἰοΐδτη. οπτιη- 

ἀἰας]οηθιη, 564. ἰαηΐαμπι γοθθ πα ΟῚ δύσϑεος γυνά ΤΟΒΡΙΟΙ, 

͵ᾶτη. 5010]. ππομτί. 

41-48 μωμέν ἀμιλλεὶ Μ., τιν ααῖθτιβ Ἰαΐουο μιωμένα εἰ ἰάλλει 

σαῖς δίῃ]. [Ι͂Ὰάθτὴ βουϊρίπγδμῃι Ὑἱ]οβαιϊη ἐχ βάλλειν ΘοΥΤοΧΙί. 

44 λιγοὺν οἱ πέδῳ Μ. Οουὐγ. Π1π4 Οὐδηΐίθυιιβ, πος Ὀὶπά. 

" 
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ἀντι β΄. 80 Σέβας δ᾽ ἄμαχον ἀδάματον ἀπόλεμον τὸ πρὶν 
δι των φρενὸς τε δαμίας 50 

σπεραῖνον νῦν ἀφίσταται. 

φοβεῖται δέ τις τόδ᾽ εὐτυχεῖν " 

τὸ δ᾽ ἐν βροτοῖς ϑεὸς τε καὶ ϑεοῦ πλέον. τὺ 

σι σι ῥοπὴ δ᾽ ἐπισχοττεῖ δίκας 

ταχεῖα τοὺς μὲν ἐν φάει, 

τὰ δ᾽ ἐν μεταιχμίῳ σχύτου 
. , ͵ 

ἄἀχῃ χρονίζοντα βρύυξιν" 
Ν νι, ΡΣ ! 

τους δ᾽ ἀχραντος ἔχει νυξ. θῦ 

ὅ0 84ᾳ. ἀδάμαντον Μ. Οουν. Ηθτμι. Μοχ φρένες τε ἃ ὙἹοίοτῖο 

Θοττθοίαπ οβί. ΒΘηῸ 50}0]. : ἡ αἰδὼς, ἣν περὶ ᾿Αγαμέμνονος εἶχον 

οἱ δῆμοι, νῦν εἰς φόβον ἐτράπη. 

ὅδ. ὅ4 Ὑυ]ροὸ φοβεῖται δέ τις. τὸ δ' εὐτυχεῖν τόδ΄. Μοτρο- 

ΤἼΠῚ δὖ ΒΘΉ ΒΤ Οἰν ἸΒ] Ομ ο τὴ Δα ὙΘΥΒΙΠΙ ΠῚ ΒΊΓΟΡ ΗΠ] ΟΟΥτιπι 5111} Ὁ ΠῚ 

βοῖίθ τοϑειπι ἘΟΙΒΡΔΟΙ. 

δῦ--ὃ9 Μὰ 46 ποὺ Ιοθὸ ργοϊα]θυτς 5080]. οὐ ἱπίθυργθίθβ 

ΤΟΟΘΠ ΙΟΥΘ8., ἴῃ 5 ΠΡῚ]}5 αἰβουθραηΐοβ, 8564. ΟμηοΒ ορίπδῖ {τὰ 

ἀἴνουβα Πποτηϊητιπὶ ρσοποτα απ, αδὸ ΒΑ ΒΟΥΡΘΥῚ οἱ Ηθυιπδπηϊ οτδΐ 

βοηϊθηίία, Αθριβίμαμῃ οὐ ΟἹ. ἐδοιηποβίσαμι, Ογοβίθτη, ΑΒ ἈΠ ΘΠ ΠΟΤ Θ ΠῚ 

115. βἰσηϊῆοαυι. Αἴ βοηἰθηζίαγτι πη ΠΟΘ ΧῚΒ ΠΆΠΟ 5] Βα πι6 ἸηζΟΓΡΓΟ- 

ἰαφίϊομοϑ γοβρτῖς; σψοῦρθα ἴρϑα βαδᾶθηξς, ἀππηὶ τοιὺς μὲν ... τὰ δὲ 

ἐνον τοὺς δὲ... 56 οχοϊρίαπέ, ΠΠπ δα Ἰχοπηΐηοβ, δἰ έθσιπη δ ΥῈΒ, 

ἰοστπτι δα θοβάθηι 1105 ΠΟμΐ 65 τοΐοστο. Ὁ Ῥγου τοῦ το πὶ ἈΡ50]- ' 

νᾶπι, ἰοὺ ἀἸοῖύ ομοτὰβ : Νἧ Δα ΤΟΥ 5. ΠΡ ΓΟ ΒΟσπ Ῥχοβροσιαΐθηι. 

«σία ἐμυργοϑδῖο βανία σοοίοςίος ἐμθθηῖ ἰὴ οο τονβαηίος, πιαῖα 

(ᾳιαο 1115. σοβουυδηΐιγ) ἐπ ἐθηουγαγηι σΟῊβ ϊς., ἡ αηι)αμι θυ ρίμνα 

5οὐ (αν αρία ἐπιροίιιηι βαιιην : αἰχι ποῦ αθ ἡποηιθηῖο βοοὶοςιὶ ργο-- 

Γωρα ἰοποηίι" ποοίο. Ηδρο ᾿ππαρίποπι ΘΧΒΙθΘμΐ γογ6 ΑΘΒΟΠ ΘΔ ΠῚ, 

αὔδιὰ [15 ἰγαροθα 15. τὰ ἔγοπίο ρυαθῆρουο ΡΟΒΒῚΒ., δὲ Βϑη Θ ἢ ΕἸ ΑΤΊΙΠῚ 

πΘχτιΐ ππΐοθ Ομ ΘΗ αγ : ΤΌΤ 1 ΤΠ] ΟΥ πὶ ΒΡΘΟΙΟβα τη, 564 ᾿ΠΔΠΘΤῚ 

“αἴοῖς, {πιβει ἴδηι ἰαγάαπι, 564 σοΥέδην, ΒΔ Ὲ ρα Π15 τη ΟΌ] τὴ ἐπ 46] 6 116}. 

γογαο ἰπἰογρτοίαιϊομΐβ Πα στποπίιπη. οομπτϊποίαν μος. ΒΟΠΟ]Ο : ὅσα 



": 

60 4ὲ αἵματ᾽ ἐχποϑένϑ᾽ ὑπὸ χϑονὸς τροφοῦ 

τίτας φόνος πέπηγεν οὐ διαρούδαν" 

αἰανὴς ἅτα διαφέρει 

τὸν αἴτιον πταναρχέτας νόσου βρύειν. 

δὲ ὑπερτίϑεται ταῖτα δύν τε μεγάλῳ ἀπέτιδαν. Βοβρίοϊς 

Ηοπι. 1], ΙΥ͂, 101. ὅ8πὶ 5ίπρι]α υἱάθδιηπθ. Ὑ δια ὅ οἱ 80 ἃ 

ΤΌΣΠΘΡΟ 6Χ 5680]. Θηοη Δα δυηΐ, ἀπῦτη Μ, Ππαρθαΐ δίχαν οἱ τοὶς 

μὲν. Υ. ὅ8 μέτει χοονίζοντ᾽ ἄχη βούει Μ., ᾳὰδθ πί 84 σβϑύβιιβ 

ΔΕ ΓΘ ΟῚ πηθηβτισδτη τϑαϊσουθηῦ, ναυα ἰοηίαττιηΐ ὙΥἹΕῚ ἀοοῦ. Ηροῖ- 

Τη8 ΠῈ χοονίζοντ᾽ ἀτυχῆ, Θἠθοῖο βρύει, αποᾶ βοητίπαπι 6888. 60]]1- 

δἰταν 6 ΠΙΡΥΑΥ οὐτοῦθ (αἱ ἰηἶα Ροβὲ σόθθη θρύειν ὙΘΥΒιπὶ ὅ9 

Ἰΐθυτι πη ἸΏΒΘττ.. Πη0 ΠΟ ΘἸΤΟΥ οὗ συϑυθοστιμ ΘΟΗΒἰστθϊ10 ουὐἹποτηΐ 

οἴϊδιη ἢϊὸ βούειν ΒΟΥ θοπ πη) 6556. Βοβίδὶ πὖ Δο]θδίτ διΐ ἄχη 

δαΐ μένει. ὅ'64 118 γὸχ πϑοϑοββαυῖα αεϑβί οἵ ΒΟΠΟΙ]ΙΟ ΗΥΤΠΔΙῚ νἰθἔπιγ, 

μᾶθο δᾶ ἀθοϊαγαημάδτη τηοτᾶθ ΠΟΙΌΠΟΠΙ ΔΑΒΟΥΙΌΙ μοί. Τίαατπθο 

Θ)θοῖο μένει 'π 68 5θάθπι {ὐδη 581 αχησὶ Ψ. 09 ἄνραντος (ᾳποά 

5680]. πονίοῖπιβ Ἰηουργθίαίαυ αἰώνιος ϑάνατος) ατπ|πὶ ΒΘΙΊΡΟΥ ἰὐτ τ, 

πη πιᾶπῃ ΠΗ 11 τἱμη Παρθαῖ, ΤΠ. βουῖρδις ἄκρατος. Αἰίδιηθῃ, 

51 αὐἱ4 ΕἸΡπΘπάτιπι ΟΠ] 19 ἄλλους δὲ ὅχότος καλύπτει, ὡς ειηδ᾽ 

ὁρᾶσϑαι ὑπ᾽ αὐτῆς, ΤΙ τοττιμ 5ουϊρίιγα σὙἱάθυῖ ροββὶς οὐτία ο556. ὁΧ 

ἀϊότος (ΑΚΤΟ(ΟῚ, νοῦθ Αβθβοῦυο ἔτθαπθηΐαία, οἤπιβαπιθ ἰηΐου- 

ΡΓΘἰαπιθῃΐο ἀόρατος. Υ͂. οἱ 1105 Ἰο605 οὐ Αρϑιῃ. 440 ἐν δ᾽ αἴστοις 

τελέϑοντος οὔτις ἀλχά. 

00 ἐχπσοϑεν Μ. ἐχποϑένϑ᾽ δομάίζ, ῬοΥβ., Ηυτη., ΤΠ) 1π4., απ05 

ΠΟΙ 5'π6 ἀπ ταί! 0 6. 5θοιαίτι5. 51 Π1η. 

θ2. θ8 διαλγὴδ ἄτη Μ. βοᾷ «πῖιπι 5610]. ΔαΒΟυρΒου ἡ 

διαιωνίζουσα ἄτην ἰδοηηαιο δα Εππτα, 672 νοθοπὶ αἰανῷς ΘΧρΡοΠδΐ 

δι’ αἰῶνος, ΔΙΑΛΓΗΟ ταῖῃὶ νἱάθίαν ΠΡΥΑΥΪ οὐγότο ὑτὸ ΑἹΑΝΗΘ 

ΘΧΑΥαϊαΠῚ] 6586, αἴ 6 νΟΧ βϑηίθηίίιθ ΘρΊΘΡΘ ΟΟΠΥΘηΪ, πθατιθ 

ΠῸΠΊΘΥΪ5. ΤΘραρπαί. Νάμ ἃ} ΒπΪπβπη οὔ] συϑυβῖθιι5. Ἰοπρα ΔΠΔΟΥΤΙΒΙΒ 

ΠΟ Δ]Ιομα οδὺ (γ. δ Αρᾷπι. 800) οἱ ἀτανῆς, ἀπο ἃ} αἰεί, ἀεί 
ἀογίναίαγ, ΡΥ πηΔ πὶ 50 ΠΡ πη ΘοΥγῖροτο ροίογαί. Επαπάθτη ΘΟΠ ΘΟ ιγἍ ΠῚ 

Ῥγοία! Ἡ. 1.. ΑἸ γθη5, αἱ γο]απα ἐθπίασο πὸὰ ἄορ Ραί. Ὑοτίο : 

Ρεγιΐπαα ἤροπα ρογάμναί πδημο ἄμμι ποαῖιι5 5αἰϊοίαίο πναίογιηι δοαίθαί. 

ὅτρ.». 



ἀντ... 

ἐπῳδός. 

, - 

Θιγόντι δ᾽ οὔτι νυμφιχῶν ἑδωλίων τι 
- , , - - 

θῦ ἄκος, πόροι τε πάντες ἐκ μιᾶς ὁδοῦ 

προβαίνοντες τὸν χερομυσῆ 

φόνον καϑαρσίοις ἔλουσαν ἂν μάταν. 

Ἐμοὶ δ'΄- ἀνάγχκαν γὰρ ἀμφίπτολιν Ἰὸ 
ν ω ν ᾽ ϑεοὶ προσηνεγκαν" ἐκ γὰρ οἴκων 

Διαφέρει τὰ]6. 5610]. ᾿ηΐουρυθέδειν διασπαρασόει, ΠΘά4ὰ0 585 

ἀοοσγαίο Ηοτιη. αἰγονιὶ, οὐ Βιρη ΠοδίΙοΠΪ8 σὑ6]]0 ἢ ΘΧΘΙΊΡΙΆ 

αἰτα!5βοῖ. Ῥουάαγαμαιὶ σῖπὰ Ππαροὶ Επτὶρ. ἘΠο5. 982 ἄπαις διοίσει; 

ποη Δα ᾽ο βίον, ἩΡΡοον. Ρ. 575, 49 ἡ δὲ τοῦδος διαφέρει μάλιστα 

ἐννέα ἔτεα, ἐν. διαφέρει φϑειρόμενος ἀθ ἄθρτο. Ῥοβὲ 68 Πθγϊ οἱ 

5610]. τη8]6 γϑρθίπηΐ ν. ὅ9, Ἰαιηάπατηι ἃΡ Θαϊζουθτι8 ἀατηπδίιπι. 

ΒΌΌΡΠδΙΩ. οὐ δηβ ορῃδηι ἰθυί απ ΡὈΥτητ5 Εγίαγας γϑοίθ αἰνιβιῖ, 

04 οἴγοντι Μ. Ἐπηοηᾶανῖς Κἐορ δ πιι8. 

00. 617 βαίνοντεσ τὸν χαιροιιυσὴ φόνον χαϑαίροντεό ἰοῦσαν 

ἄτην Μ., 480 ᾿πίογργοίαυι οοηαίαν 14 αποᾶ οχϑβίας βομο]οι. ὅ'θη- 

ἰθηζίατη ἴῃ τιΠ  Υβιι πὶ ΘΡΎΟΡΊΘ γοδεϊπιουτπΐ ΚΟ ΠΡῸΣ οἱ Ἡθδίῃ, ααὶϊ 

ἐλουύαν μάτην οὐ ῥέουσαν μάτην ΘΟΠ]Θοογτηΐ. 106 516 }}15. Δα ΙρΊ 

Ροϊοβί. Ἡδυπιᾶπη διαίνοντες (6 Τυ Ομ πηδπμΐ ΘΠ] Θοἔτι.8) τὸν χερο-- 

μυσὴ (το ῬοΥΒ.) φόνον χαϑαρσίοις ἴοιεν ἀν μάτην, ἀᾶθ᾽ ΠΟΙ ΤΘΟΘΡΙ, 

απΐα Θιιμαϊ ποίϊο δίδει ροβί ἐχ μιᾶς ὁδοῦ, οἸποπαϊ (απᾶρ γογΡὸ 

διαίνειν πὰ 58 115 Θχρυμηΐ νυἱᾶθιιγ) ἴῃ ἤπθ 56 η818 δηΐο μάταν 

οχϑρθοίαϊαυ Ιΐδαθιο ἃ δ θοΥροΥο ἀροθρὶ σροβαίνοντες , Πα 

ἴδιπθη οὐ βάοπι οοπ]. χλύσαιεν ἀν μάτην Ῥγοθανὶ, ἀατπὶ ἐλουσαν 

ἄν Ρτορίαβ δ( Μοᾷ. βογϊρίασδιν δοοοᾶδλίὶ. οἵ Ἰηδϊοδίϊνιβ δου δε 

Ροϊίπθ. ἀπδπὶ ορίαἰνιβ Ἰοοιπη Παθοαΐῖ ἴῃ τὸ απιὰθ βοτὶ ποὴ Ροϊοβί, 

οἸηηΐαπ πη ητιπὶ ἴῃ πππιπὶ ΘΟ ποίΐοπο (πάντες οἱ ποταμοὶ εἰς 

ἕν δυνερ χόμενοι 5010].). Οδἴοχτιπη οὗ. ϑδρί. 1738 τίς ἀν καϑαρμοὺς 

πόροι; τίς ἂν ὄφε λούίδειεν; ὅϑόρῃ. ΟΝ, 1227 οἶμαι γὰρ οὔτ᾽ ἀν 

Ἴστρον οὔτε Φᾶσιν ἀν νίψαι καϑαρμῷ τήνδε τὴν στέγην. 

08 ἀγνάγχαν ἀμφίπτολιν 6586 ἀμρίϊοὶς Ξοαϊς πθοοβἰαίοηι (Ηεε- 

ΤΊ ΔῊ} ἰοΥργθίδεομο του) βθαποητα 5818. ἰοβίδ 0, 
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» ͵ Ὁ πατρῴων δούλιον 
ϑὲ Ξ χὰ» Ὗ , Η δ , 
ἐσᾶγον αἰσαν --- δίκαια καὶ μὴ | δίκαια) 

2 » 

σπρέποντ᾽ ἀπ᾿ ἀρχᾶς βίου 

τὰ τῶν βίᾳ φερομένων αἰνέσαι, πικρὸν φρενῶν 80 
! “ , « ! 

στύγος χρατουσῃ. δαχρύω δ᾽ ὑφ᾽ εἱματων 
, 

ματαίοισι δεσποταν τὐχαῖς, 

7 κρυφαίοις πένϑεσιν τταχνουμένη. 

ἩΖΕΙΚΡΡΙ, 

" - ! 2 , 

Δμωαὶ γυναῖχες, δωμάτων εὐϑήμονες, 
Ε] ᾿ , “ “- Ι] Ν 

ἐπεὶ παρέστεξ τῆσδε προστροτεῆς ἑμοὶ 85 
»" , , 

πομποὶ, γένεσϑε τῶνδε σύμβουλοι πέρι" 

171 ΑἸΐοσππὶ δίχαια ἀοΙ]ομαπτη 6556 γἱαῦ ΗΠ υη. Ξ6Π0]. αϑοτγί 

Ῥτονουθίθτη δοῦλε, δεύσποτῶν ἄχουε χαὶ δίχαια χάδιχα. 

12. 18 πρέποντ᾽ αἀρχασ βίου βίαι φεροιιένων Μ. ἈΑπίατδῃ) 

Βουιρίασαμι, 46. απ τιίγπβατιθ ΞΟΠ Ιβίαθ ΘΒ ΠΟ Π10 58{15. οοηβίδί, 

τ βρη ἤδη 6586. τηοητς ΠΟΙΒΡΔΟῆ, ΟὙ ΡΥΠητ5. Ππ]τ5 ΘΡΟαΙ 

ΠΙΠΊΘΙΌΒ γοοίθ αἰρσοβδιί, ΜῸχ σιχρῶν Κδιμηάπατη ὁ 5680]. Θηθη- 

ἀαΐπμη οϑί. ἕδδγυνδθ αἱοπηΐ 1αβία οἱ 1η]πιβία 56. ἄθοθυθ ΟΠ ΠΟΥ ΠῚ 

(θουτηη 4 ΤΟΥ ὙΠ ΔΠΟΙ]Π]Δ5. 5101 ΑΥΤΙρΙΘυτη) ἰαοία. ἀρΡγΌ θα ο. 

ῬΙβΙοα]αίθμι Παθθΐ σγουρὰ ἀπ’ ἀρχᾶς βίου 46 115 486 ο] τ 

Ἰθοταθ Γπουαπΐ. Ξ0Π0]. ΑἸΙΟΥ ἐξότε τοῦτον ἐπανήρημαι τὸν ῥίον. 

Βοίβραοπμο νἱάθηθιῦ βοῦναθ σοίπ]αθ ρογδοίΐαο ᾿πνοπίαα πὶ ἀρχᾶς 

βίου τοτναϊηϊβοῖ, «αι Ὑνθ15. πΟῺ ῬΥΤατ ΠῚ Ὑἱΐαθ πητιπι, 564 

δοίδίθμι ᾿πθιη 6 1 ΒΙ ΡΠ ΟΑΥΙ Οοηβοί,. ὙΘΥΘΟΥ Π6 δηίίαια Βουϊρίασα 

οὐ ᾿ρϑἃ ΠῸῚ 584{15 θϑιπϑπάήαΐα 511. 

14 δεόποταν Μ. οὖ 56}0]. δεόποτᾶν 5οΥ1 ᾽ν ϑίδη]οῖο διοΐοτο. 

θα Βουγαῖο δοοιιβαῖνο 1.6} {π|} Οἵ Ῥοθία βου ρβουῦ ματαίοιόι 

τύχαις ἴ,. 6. ἐπὶ μ. τύχαις; 1Παΐο σοηθίγο οχϑρθοίαϊασ δακρύω 

ματαίους τύχας. 

τὸ παχνουμένην Μ. ΟοΥν. Τα. 

18 γένεσϑιαι, Βιρτα αἱ 5ουῖρίο 6, Μ. 
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τί φῶ χέουσα τάσδε κηδείους χοάς; 

80 πῶς εὔφρον εἴπω, πῶς χατεύξωμαι πατρί; 
, ᾿ Ν , , , Ποτερα λέγουσα παρὰ φίλης φίλῳ φέρειν 

γυναικὸς ανδρὶ, τῆς ἐμῆς μητρὸς πάρα; 90 
νΝ - η » ῃ τὰ 
ἢ τοῦτο φάσχω τοὔπος, ὡς νομὸς βροτοῖς, 

ἔσ᾽ ἀντιδοῦναι τοῖσι πέμπουσιν τάδε 

86 στέφη, δόσιν γε τῶν κακῶν ἐπαξίαν: 95 
- ᾿] Ἵ - 

Τῶνδ᾽ οὐ πάρεστι ϑάρσος, οὐδ᾽ ἔχω τὶ φῶ, οἱ 
, 

χέουσα τόνδε πέλανον ἐν τὐμβῳ πατρός. 99 
, »" χλεν Ἄ , ἢ σῖγ᾽ ἀτίμως, ὥσπερ οὖν ἀπώλετο 

᾿ , ͵ ͵ 

πατὴρ, ταῦδ᾽ ἐκχέασα, γαπτοτον χύσιν, 

90 στείχω, καϑάρμαϑ᾽ ὡς τις ἐχπέμινας πάλιν 
» “ὦ "] 

διχοῖσα τεῦχος ἀστρόφοισιν ὄμμασιν; 

19. τύφω δὲ χέουσα Μ., ἀπᾶς 4111 εὐμβῳ, 811 τάφῳ χέουσα. 

Η.1.. ΑΒγθηΒ τέ φῷ, απο γουπὶ 6558. ΘΟυτιΠ 6 πὶ ψ ΥθοΥτ πὶ Υ. 86. 

81 τορϑετιο τα ϊοῖο δϑβί. 

80. χατεύξομαι Μ. Οουν. Ττη. 

84 ἐστ᾽ ἀντιδοῦναι τοῖσι πέμπουσι Μ. ΕἸΠ15]. οἱ ἤφυτη. ἐσϑλ᾽, 

Δ0 Βυΐὰβ Ἰοοὶ βοιίθηΐα ἀροτγαμπῖοβ, Ορίϊπιθ ΒαμπΡ. ἔσ. [Ιὼ 

δτοδείγρο ΕΠῸ βουϊρίσμι ἔϊβ8θ6. ΒΌΒΡΙΘΟΥ. 

86 δόσιν τε Μ. γε ϑἴδη]. παρ᾽ ὑπονοίαν " ἐδει γὰρ τῶν καλῶν 

εἰπεῖν 56}0]. 

80. 87 ἴῃ ΡΥ οἱ δαϊΠοπίθιι5 ροβὲ 82 ροβιίοβ ππιο ἐγαπβία]ι. 

γ6. ἰρδᾷ οἰαπιαπίο. Εἴο θπΐμη ρτοοοάϊὶ ΕἸθοῖσαθ ἀοΠ  θουδῖῖο, θά 

ἀϊεαμι ΡΙασοηιπα πιαϊγὶ μαϊγὶς πιαπος Ὁ Απ ἱγαίος [αοΐαπι ὃ 

Νοιίγιπι αὐάθο πος χιιῖά ἀϊοαηι ἤανοο. Απ εἰϊοηίο μος τϑηι 

ρεγαγαηι Ὁ Ὑιᾶοβ δὰ πᾶ απαγίο ἸοθῸ Ῥοϑτῖ ΠΟ ῬΟΒΒ6 ἰογ 1: 

Ιοσὰπὶ Οὐ ΠΟΥ. 

90 τοῦτο πρὸς τὸ παρ᾽ ᾿Αϑηναίοις ἐϑος, ὅτι χαϑαίροντες 

οἰκίαν ὀστρακίνῳ ὑϑυμιατηρίω, ῥίψαντες ἐν ταὶς τοιόδοις τὸ ὄστρα- 

ΧΟΥ ἀμεταστρεπτεὶ ἀνεχώρουν. ὅ9}0]. 
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Τῆσδ᾽ ἐστὲ βουλῆς, ὦ φίλαι, μεταίτιαι" τοὺ 
Ν Ν » γ ᾿ , 

κοινὸν γὰρ ἔχϑος ἕν δομοις νομίζομιεν. 
ἢ ΠΝ , 

μὴ κεύϑετ᾽ ἔνδον καρδίας φόβῳ τινὸς" 
- Ν Ν ! 2  ε , 

96 τὸ μύρσιμον γὰρ τὸν τ᾽ ἐλεύϑερον μένει 
Ὰ κ᾿ κ υ , η 

καὶ τὸν τορὸς αἀλλης δεσποτουμέενον χξρος. 

λέγοις ἂν, εἴ τι τῶνδ᾽ ἔχεις ὑπέρτερον. 10 

ΧΟΡΌΣ. 
Ν ᾿ , 

«Αἰδουμένη σοὶ βωμὸν ὡς τύμβον πατρὸς 

λέξω, κελεύεις γὰρ, τὸν ἐκ φρενὸς λόγον. 

ΗΖΕΚΤΡΑ͂. 

μ , [ 
100 λέγοις ἂν, ὥσπερ ἠδέσω τάφον πατρός. 

ΧΟΡΟΣ. 

, ν -Σ᾽-Ὄ 9. 

ϑέγγου χέουσα χεδνὼ τοῖσιν εὐτρροσιν. φ 

92 αναδέξασϑε τὴν αἰτίαν τῆς βουλῆς. ὅ61)0]. 

917 ἐχοιό Μ. Οουν. 94600}05. Ηπηο νϑυϑῦὴ ἀδιηπανὶ βοΠιΖ, 

5Β'η6. βία οαῖβα. Ψ]ΌΤΙΡτι8. που ΡΟΒ [15 ροίοβυ. ἰζοσιη. δα ΔΗΪΠηΪ 

ΒΘΏΒαΙη ΔΡΟΥΙΘη τι ΠΟΥ. [ὉΠ ]1ε5. ἴῃ ΤῸ ΟΥΑΥΙ Πδοβιίδηΐθβ. 

100 Βθηθ ὅτ : Π)έσας τοἰδην ργὸ οα φμαηὶ ργΟβιονὶς (πο 

Ῥγοΐθθβα 65) οὐ ρα!» 5 βοριίογιν γ᾽ υθ» γα. Αγρίο Βοϊββοηδαο 

Θοπίμς βορ]. ΟἿ. 216 ὠὡσπερ κ᾿ ἀραῖον ἐλαβες, ὧδ᾽, ἀναὲ, ἐρῶ. 

Ηδυμιϑηπο οὗ πᾶθο οὗ βιρουίογα ἰδπὶ ἈΡσισάα νἱ Ποθαμίαν, πὖ πη Ὸ 

Ἰοοτπι 5ιισϑῖιπὶ ἀΘοΥϑιι ΠῚ γΟΥβασοῦ : ΟΥἾτ5 ἀρ πὰ πη6. ΠῸῚ 58 {18 

ἌΒΒΘατῚ [αΐθου. 

101 σεινὰ Μ. εὖξαι ἀγαϑὰ τοῖς εὖ φοονοῖσι 50101. ὕ6π46 

χεδι ἃ τορι Ηαγίαηρ. καὶ οἱ Ο οἰΐαπι ν. 827 οὐ 1101 σομίαβδο, 

βΒδθρῖαβ καὶ οὐ 16, Ἐχναβίθα να]ραίαιη. ἐποίπῦ ῬΆΪΟΥ : οὐ ΘΗ Ϊπ 

ΟΌΒΟΌΤΙτι5. Βισ ἰΠοαγομΐ ΘΟΙΒ᾽Ππιπὰ πιο 6555 πη πι]ὴ ὃ 



ΗΑΕΚΤΡΩΣ: 

τίνας δὲ τούτους τῶν φίλων προσεννέπω; ι1ὺ 

ΧΟΡΟΣ. 
» ἢ ἘΣ ΕΝ γ} Ε Ν - 

πρῶτον μὲν αὐτὴν χώστις “γισϑον στυγεῖ. 

ΗἩΣΕΊΘΟΡΡΟΥ 
2 , Ν , δι χ Ὲ "ξ ! 
ἐμοί τε καὶ σοί ταρ᾽ ἐπεύξωμαι ταῦδε; 

ΧΌΡΩΣ. 
Ἄν ΠΝ ᾿ ! ΟΠ 

105 αὐτὴ σὺ ταυτὰ μανϑανουσ᾽ ἡδῃ φρασαι. 

ἩΖΕΚΤΡΑ͂. 
Ψ: (ΣΟῚ “ » ͵ 

τίν᾽ οὖν ἕν᾽ ἄλλον τῇδε προστιϑῶ στασει; 

ΧΟΡΟΣ. 
᾽ ω [χ 

μέμνησ᾽ Ὀρέστου, κεῖ ϑυραῖος ἐσϑ᾽ Ὁμὼως. Δι 

ἨἩΓΖΕΚΎΡΩ. 

εὖ τοῦτο καφρένωσας οὐχ ἥκιστά με. 

ΧΟΡΟΣ. 

τοῖς αἰτίοις νῦν τοῦ φόνου μεμνημένη 

ἨἩΖΕΚΤΡΑ͂. 

110 τἰ φῶ; δίδασκ᾽ ἄπειρον ἐξηγουμένη. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐλϑεῖν τιν᾽ αὐτοῖς δαίμον᾽ ὃ βροτῶν τινὰ 

ἩΖΕΚΤΡΑ͂. 

πότερα δικαστὴν ἢ δικηφόρον λέγεις; 120 

104 τ᾽ ἀο᾽ ἐπεύξομαι Μ. Οουν. Πὶμᾷ. οἱ Το γ Θ.8. 



ΣΧΘΡΟΣ. 

ἁπλῶς τι φραζουσ᾽, ὅστις ἀνταποχτενεῖ. 

ἩΖΕΚΤΡΑ͂. 

ἈΝ -“- , Ἃ ᾿ 3 ἢ »"ὝἮ7 ͵ 

καὶ ταῦτα μουστὶν εὐσεβῆ ϑεῶν παρα; 

ΧΟΡΟΣ. 

15 πῶς ὁ᾽ οὐ τὸν ἐχϑρὸν ανταμείβεσϑαι καχοῖς; 

ΓΓΧΕΊΟΤΓΡΗΣ: 

ΚΙ Ἑ , - Ὑ -- ν᾿ , 

ἤρυξ μέγιστε τῶν ἄνω τὲ χαὶ κάτω, 10Ὁ 
᾿.], »-᾿ , ΠῚ 

ἄρηξον, Ἑρμῆ χϑόνιε, χηρύξας ἐμοὶ, 
ε » 5» , ͵ 5) Ν 

τοὺς γῆς ἔνερϑε δαίμονας κλύειν ἐμὰς 120 
ΕῚ [ [ 

εὐχὰς, πατρῴων αἱματων ἐπισχόπους, 

118 Ηδτπι. ὁχ ἱπρϑηΐϊο ἁπσλωστί, αποᾶ 51 ργᾶθοθ (ἸΘθυθίτυ, 

ἃ ὙΟΥΡῸ ἀπλόω ροίϊπι5. ἀπά ἃ} δα]θοίϊνο ἁσλοῦς ἀΘοΙΠππδίατη οϑβοί, 

ϑοά δὰ Αθβοῦν ἀγίθπι ρυϑουθγίατητιγ, Ῥοβί ἀρουίπηι ΠοΟ οἱ δηϊ- 

ΤΠΟΒΊ1ΠῚ ΟΠΟΥΪ ΥΟΒΡΟΉΒιπ ἢΐ ρατιβδὰ Ργον5. Νάμπι παρ Ε]θοίσαθ 

Θὰ ΟΠΟΣΥΟ (6 ᾿ῃ ΌΥ 15. ΟΠοτΘι 415. 40] ΠΟΥ αῖο Θομ ποῖ. ὙΘΥΒΙΌΤΙΒ 

οοἰοάθοϊηι βῖνθ, δ ΠΟ]05. ΡΟΥΙΟΩῚ τοὶ ἀἸβυϊρτι ηητ5., Ὀ1Β (ΟΥ̓ ΠΪ5. οἱ 

15. απ] η15, 4αῖθτ5. Δα ΙΓ. ΟἸατιβῖ]α ἀπουτιπ σου βτιση. θα {10 

ΕἸοοίσαθ ΨΟΥΒΤΙ5. Β6Χ ((οΥ Ὀ111), ΠΟγοΙη (61 ἰγ1η1}, ἀποαοοίτη ((οΥ 

απαίθυη1) Δα αἸα, ΟἸατιβτ]α. νου βιπιη απαϊίιον, Μοχ, 1 6 7115. ΟὈ]Δ 15, 

Ὧ6 ΟἸπΟΙΏΠΟ Ο16 1] ἴῃ ῬΑ 15. ΒΘΡΌΪΠΟΥΤΟ τοροσῖΐ ᾿τουττη Οτη ΟΠΟΤῸ 

(ΟΠ θοναῦ ΕΠ]θοίσα,, ἰζουτιμηατιο τὐϊεπι ἸΟΠΡΊΟΤΘ ΟΥ̓ ΪομΠ6., απ|ι ἸΟΟτι8, 

᾿πιϊο ΟἸἸᾺΒῚ ΔΗ ΙΒ ΤΟΡΗΪΟτι5., ἴῃ ἰοί θ᾽} γούβαθ Οχίθ πηι, 1546} 

ΡουΙοα 5. ̓ἰβάουπατιθ ΡΟ. ἸΟΟΥΤΙΠ ΠΟ 715 αἸβίἸοίο 8. 

110. 17 Ἡογτπὶ ὙΘΥΒΊΠΠΠΠ ὈΥΪΟΥ, αἱ ροβύ ν. 1ῦ8 Ἰορϑθδίασ, 

ΘΧ. ΔΟιΓΒβ πη ΠΘΥτηηΐ ΘΟ ἸΘΟἔπιχα 510 ἸοθῸ το τι. οϑί. μεγίστη 

Μ. ἀρηξον διρρίονῖς ΚΙατιιβοι. 

119 πατρῴων δ᾽ ὀμμάτων Μ. δωμάτων Βίδη]. αἱμάτων Η. 1... 

ΑΠνομ5. ρτπι. Π)1η4. ΠΙπᾺ ἔγπιβδίσα (οἴομαι ΤΆΪΟΥ, ΠΟ 58 {18 

αἰζθη θη8 αὐ14 γοατίναηΐ ὙΘΥΒΙΙΒ. ῬΤΌΧΙΤΠΘ. Βοαπθηΐθβ. ἀσοΥ ΠΠ]τ|6 

ΤΠ ΟΥΟΥ ἢ Πτιηογα. Υ. δα γν. 1 δαμποίαία. 



κ᾿ -Ὥ“- δ Ὕ [4] κ᾿ ͵ , 

120 καὶ γαῖαν αὑτὴν, ἢ τὰ πανταὰ τίκτεται, 
“ - -» 

ϑρέψασα τ᾽ αὖϑις τῶνδε κῦμα λαμβανει" 
Ν , ’ , - 

Καάγω χέουσα τασδὲ χέρνιβας φϑιτοῖς 

λέγω καλοῦσα πατέῤ' ἐποίχτειρόν τ᾽ ἐπξδ τυ 
ῃ ὅ τῇ , "  ς ᾿Ν , 

φίλον τ᾽ Ὀρέστην πως ἄναξον ἐς δόμους. 

1290 πεπραμένοι γὰρ νῦν γέ πως ἀλωμεϑα 
)ς τῇ ; ἄνδρα δ᾽ αντηλλαξ πρὸς τῆς τεχούσης, ἄνδρα δ᾽ αντηλλάξατο 

“Ἵγισϑον, ὅσπερ σοῦ φόνου μεταίτιος. 
καάγω μὲν ἀντίδουλος" ἐκ δέ χρημάτων 185 
φεύγων Ὀρέστης ἐστὶν, οἱ δ᾽ ὑπερχόπως 

130 ἐν τοῖσι σοῖς πόνοισι χλίουσιν μέγα. 

1922. 285. Ἡδιτα. ἱάγω, 516 ποοθβϑβιίαίο ; 1π|0 ΠΣ ΤΟΥΤῚ Βουϊρίαστα 

οατη ΑΘΒΟΠΥ]1 5 ρ]Ποἰζαΐο οὗ ππππ]ΘΤΟσ τσὴ γδίίομθ Π]0]1π|8 ΘΠ ΘΗ, 

Κρα ἰάθη τοοίθ φϑιτοὶς Ῥγὸ βροτοῖς, ατιοᾶ {τιιβίσα ἃ ΠΟΠ]115 

ἀοίομαϊτιν. Τῃ Μοά. δαβουϊρίπμι οβὲ γρ. νεχροῖς. Νὼἕ σομ ]οῖδβ 

τορῶς, αποα τὴῖηϊ ἴῃ τηθηΐθη γομηοταΐξ : τὸχ χέρνεβες (βόορ. ΕἸ, 

484 λουτρὰ) πὸὰ Δα]θοία πηουίπιουτιιι. ποίϊομθ θ᾽ ἴῃ βου 85 Δ οοῖρὶ 

ποαπῖί. Μοχ γχαλοῖδσα πατέρ᾽ Μ. γοοαίίντιπι ἀοαϊ οΡ. ΠΙπᾶ 

ΡΥδοβίαί, αὖ χαλοῦσα ᾿αροαΐ ἀοουβαῦ νι ἀποσππὶ ἡπηραῖιτ. Μοτ- 

Οαγπ5. (605 1 γῸ5 ᾿ΓΟΥΤΔΙΠ]Π 16. ΘΟΠΟΙΠαγο πο ῖπιν, ΕἸθοῖτα. Ρδίσθηι 

1ηγοοδί. 

124 πῷσ ἀνάξομεν δόμοιό Μ. οἱ ἀπᾶθ οχϑίαηξ βοιο]1α. ἴῃ 
αὐ πῶς 50]οθοῦπι οβὲ, ἀνάξομεν, 51 ἃ" ἀνάσσειυ ἅποῖζαγ, ἃ 

σἹΓΡΊΠΙ5. τηράοβῦα ΔΡΠοΥτοί. αγῖα ἰρηίαχτιης υἱτὶ ἀοοίῖ, οιηϊποῖ 

ΒΟΒ ποι ἀουνῖπὶ ἱηροηΐοβα οομη θοῖαγα φῶς τ᾽ ἀνάψον ἐν δόμοις. 

Βοά νϑυβῖη Βοαποηΐοπι ὙΟρΡιΐαπ πὸ ἀπθῖπηι Ὑἱἀοθιξαῦ, ππῖῃ 

γα ΣῚ5. ΘΧῸΪΒ. τα! πιπὶ ἃ ῬΑ 5 τη ηῖθτ5 ΕΒ] οίτα οχροίαξ, ΤΠ ΟΠ ΠῚ 

ΒΟΓΠΡΆ] ΟΧΙ Δ ΠῚ, Ὁβογα ΘΟ] (ἢ. 85, 7 ΒοΟΙΡΚ. Ἰοσαπι 

ΒἰπΉ]6ὴ πολλοὺς δ᾽ Αϑῆήνας, πατρίδ᾽ εἰς ϑεόχτιτον, ἀνήγαγον 

πραϑέντας:. Ηδβ Βαριΐ γαϊΐοποβ Β]ομηῆο] 411 Θμιθη αι η 6 ΠῚ 

ΟΟΥΕἰ Ββί πηδλ ὙΘΟΙΡΙΘ Πα, 

12 πεπραγμέγνοι Μ. οἱ 560}. Επποηᾷ, (ἰἀβαι. 

129. 80 φεύγειν ες πόνοισιν .. μέτα Μ. ΟοΥν. ΒΟ}, οἱ ΤΌΤ. 
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Ἐλϑεῖν δ᾽ Ὀρέστην δεῦρο σιν τύχη τινὶ 

κατεὐχομαί σοι. χαὶ σὺ χλῦϑί μου, πάτερ" 

αὐτῇ τέ μοι δὸς σωφρονεστέραν πολὺ (40 
μητρὸς γενέσϑαι χεῖρα τ᾽ εὐσεβεστέραν. 

135 γμῖν μὲν εὐχὰς τάσδε᾽ τοῖς δ᾽ ἐναντίοις 

λέγω φανῆναί σου, πάτερ, τιμάορον, 
" Ν , »"ὝἪ 

καὶ τοὺς χταγνόντας ἀντιχατϑανεῖν, δίχην 
3 3ε Ξε Ἂ Ἕ ἊᾺ 

ΣΤ ἐς [4 ΕΣ χὰ " ταῦτ᾽ ἕν μέρει τίϑημι τῆς καχῆς ἀρᾶς, τἀ 
, , ! Ν Ν ’ 

140 κείνοις λέγουσα τηνδὲ τὴν κακὴν ἀραν" 
τς Ἢ ὅς ΑΕ, ͵ 

ἡμῖν δὲ πομπὸς ἔσϑι τῶν ἐσϑλῶν ἄνω, 

σὺν ϑεοῖσι καὶ γῇ καὶ δίκῃ νικηφόρῳ. 
. Φ -“» Ι ΕῚ , 

Τοιαῖσδ᾽ ἐπτ᾽ εὐχαῖς τασδ᾽ ἐπισττένδω χοᾶς. 

197 [ῃ Μρά. δαάβουίρίιηι οβί γο. ἀντιχαχτανεὶν, τἰπ6 ᾿πγομτιβίο 

6. βοδΠρουὶ Ἡουηδηπία πο οοπθοίιπσα ΒΟΥ 1 ἀντιχαχτατγεῖν δίχη. 

Οὐδ ΘΠ ΤΠ] ΠΟΆΠ 0586. γοῦθα ἴρθα ἀθο]αγαηΐ, οὐ νοΐα ΡγῸ διηῖοἱβ 

Ροβίατπαμη απαίζίιιο." ὙΘΥΒΙθτι5. ΘΧροβιΐα δα, ΠΡ ΘΟΔΙΙΟΠ65. ἴῃ ἰηϊ- 

ΤΪ6 05. τοῦθ νϑυβΊ θτ15. ̓ ΠΟ] 41 ρὲ οί. θη ΘΟ ΠΟΙ ΠΟΘΙ ΟΥΤΙΠῚ 

γαῖιο, 40 απὰ βιιργαῶ οχροϑαῖ. ΕΧΟΙαΙζ γΟΥΒ15. ἴΌγῸ (8115: 

58 

τίνοντας ὧν ἐδραόαν ἀξίαν χαχῶν. 

189 ταῦτ᾽ ἐν πέσῳ τίϑημι τῆσδ καχὴσ ἀρὰσ Μ. τῆς χαλῆς 

ἀρᾶς ΒΟ {ώΖ οὐ Ηριη. τῆς καχῆς χαρᾶς Μαγίΐη οἱ Βαμρ. Θτιδθ 

αὐππὴ ῬΥΟΡΑΥ ποαπθαηΐ, 46 πο Ἰοθὺ ἀοβρογδηΐοβ ΜΌΠ]ον (1. 1.) 

οἱ Θιπάουΐ, 116 ν. 1859, Πἴο νυν. 189, 40 θχιΐίατο ᾿πδβοστπί. βοᾶ 

τηθαἸοῖηα Ργδοδίο. 5010]. Δάβουρδις ἐν χεφαλαίῳ, ἐν ὑποϑέσει 

τίϑημι, απὸ ποθ. ἐν μέρει γϑϑύϊαι!, ΑΒιπἀδητα, οὐ δύο ἢ 5. Δθθο- 

τηδάαία οϑῦ. Πα} Ἰθηη 041 ργθοση Βο]οπ αι] οὐ δηχίαθ υϑ] ρ]ομὶ 

γϑυθη 1} ὯΘ. 0 Οι15. ΔΟΟΙΡΟΥΟ τ" νοῦ θὰ, απἰθτι5. ἀτοδπα παρίδῃ 

Ὑἱβ ἴπθ580. ογὐάοθαίαν. Εδάομι οδὺ Ῥουβαγιπη το] ρσίοβα νου θοβὶία5 

ῬΥΘΟΘ5. ΔΥΘΥΤΙΠ]Οδ 5. ΡΥΔΘΟΙρΙΘηΐπιπὰ (ΤΟΥ 5. 210--- 229). 

141 τῶν, ϑῖιρτὰ δάβουρίο δ᾽, Μ. 



ΨΥ ιν “- υ , ͵ 
ὑμᾶς δὲ κωκυτοῖς ἑπανϑίζειν νόμος 150 

1493 Ἂς Ἕ Ἅε ὃε Ἕ 3 

παιᾶνα τοῦ ϑανόντος ἐξαυδωμένας. 

ΧΟΡΟΣ. 

“ ῃ ᾿ 2 ͵ γ , , 
1Πἐτὲ δάκρυ καγαχὲς ολούμενον ολομένῳ [δεσποιᾳ] 

πρὸς δύμα τόδε κακῶν κεδνοῖσιν ἀπότροπον, 

ἅγος ἐπιχύμενον κεχυμένων χοῶν. 185 

144 Ῥοβὲ μπποὸ γούϑιηι ᾿ἰαοιηᾶμη ἱπᾶϊοαν!, απ ἐσαν ὃ ίζειν 

οάβιπι ἀοοιιβαίγτιπι 6 ἐ ΠΟΤ ΟΤΊΙ ΠῚ τ ῖϊ0 ΟἸ τι] τη (τα ΠΟΥ ὙΟΥ̓ΒΊΠΠΠῚ 

τϑααϊντί. ΑΔΒΙΙϊο ν. 128 οὖ Ἰοθὺ ΘΟ βΊ1}} ῬοΥβ. 619---622, (]18 

ἴθτθ οχοιβθο βίαίιδβ : 

τὰς νερτέροιδσι τἀύδε γαπότους δούεις. 

147 546ᾳ. Εὐτβίσα Ἰδθογαστηῦ Ηοτμ. ϑ Ια] ον ΜΏΠΟΣ ΒΗ. 

ΑΔ, αὖ ἴῃ 5 σοΡΠδτη οὐ δΔη 5 ΤΌ ΡΠ απ τϑα! σοσοηΐ οαγτηθη, απο ΠῸΝ 

οδῦ δη ἰβίσορῃΐοιπι, ποαπθ ἴαππθῃ οᾶγοί οοποϊπηϊίαίο δια. [ΐοι- 

7οοομθηι ἴῃ τηθαϊο ρμοβιΐϊαπη ργδθοθάπης οὐαϊμοβ ἀοομπιδοὶ {τὸ 85 

οἱ ἄπο, 5βοαππηΐαῦ ἀπὸ οὗ ἴὸ58. Ηδθο ἀἰϊνιβῖο, ἀπᾶθ ΠΙΘΤΟΥΤΙΠῚ 

ΒΟΥΙΡἐΠΤΔΙΣ ἴῃ ΠὨΠΠΊΘΙῸΒ 5108 αἸροτομτ Βροηΐθ ΤῈ 86. ΟὈτα]Ι, 

τοί βοθῆδθ ἀϊβροβιζίίομθ οομβγπιαίπσ. Α νοῦϑι 10 δὰ 140 ἐδ 

Ἰηογ115 ΟΠ ΤΟΙ 15. ἀρίι, 108 --- 228 [ταΐστιη ἀρτ τοποπὶ ΘΟΠι- 

ΡΙδοϊαπέιν, απἰ Ἰοοὶ οχ δάνθυβο 510] γ βροπάοηοβ πιδρθθιπι Ροτῖο- 

ἀογαμη. οὐθομ οἰδοιπιηῖ. [ἢ πηρᾶϊο ρΡοβιζιπι οαγπιοι ἀοο ἢ ΠΟΙ ΠῚ 

ἀπαβ ραγίοβ μαθοῦ οἱ ᾿ἴρ888 οχ Δάγνουβο ᾿πΐου 56 στο βροπαθηΐοβ, δὲ 

᾿που] οἰ οπθτὴ ΟΘΠ γΆ]Θ ΠῚ, Ὠτι} 118. ΘΑ Π1}}18 ΘΠ ἀθμηητιθ πηδρτηὶ {Π11π|5 

ΟΥ̓́ΡῚ5. ΘΟπίσιιμη ΟΡ ΠΘΠἴθη,. 

141 ὀλόμενον ὀλομένῳ Μ. Ἠᾶδθο 581 οἰάθῃι, πιὰ ρᾷσ οϑέ, οὐγαϊηὶ 

ΔΒΒΙ ΤΉ ΔΉ ΠΣ, ἴῃ ΠΙΠΊΟΤΟΒ ἀΟΟΠΠηΪὰ005 Υἱχ τ αὶ ρόοβθο ν᾽ θη Γα , 

πἶδβὶ βουθαῖιν ὁλούμενον γοθ0 δεόπότα ο]θοία, ἡπὰθ οἴϊαπι δᾶ 

Βοηζο 8 ἀρ ββίπια βαηΐ. ΠΆΡῸ5. οΥα ποτὶ ὁ ἀοΟ πο δοηίαϊθοῖο 

οὐ ἀοομιηῖο πυρογοδίδ!οοίο βῖνο αἀἰτηθίσο Ῥδοο σοῦ ΘΟΙΠΡΟΒΙ 1. 

148. 149 πρὸδ ἔρυμα τόδε χαχῶν χεδγῶν τ᾽ ἀπότροπον ἄλγο 

ἀπεύχετον Μ., Θὰπὶ αἴι0 ΘΟμβθητ 86}80]., πἰδὶ ααοᾷ Ἰορὶξ ἄγος 



10 κλύε δέ μοι σέβας 
7) ̓ς ἊΣ ὃ , - ᾽ς ΠῚ ; ᾿ς ᾿ , 

κλυ᾽, ὦ δέσποι᾽, ἐξ ἀμαυρῶς φρεένος. 
3 “ 

Οτοτοτοτοτοτοῖ. 

Ἰω τίς δορυσϑενὴς εἶσ᾽ ἀνὴρ 
5 Ν , 

ἀναλυτῆρ δόμων, 

γ6] ροἴπ|5, οχ Ηθυτηδηηὶ οιμοπἀδέοπο, ἄγος. 46. 46. 15. νοοῖθιιβ 

αἰβρευίαπίοιη αὐ. Οτιγίμιμη, (ἰγιμιἀτεσο ον νοοῖ. ΤΣ μπποϊοηῖο Ὁ. 140. 

Ἄγος 65 κιίασπια; ἄγος Ποο Ἰοθὺ τ]Πὶ νι ἀομπ ΒΟΠΑΥΟῸ ἐνάγισμα, οἱ 

ἀρὰα Η δ ομπιμι ργῸ ἄγος" ἁγτιόμα ϑυσίας, απδθ ροοίδηι ἀθοθηΐ, ΠΟ ἢ 

Ἰοχὶ ορταρμπιηι, ΘΒ οἷο ἃη ἸΘρΘ ἢ τιπι 5. ἄγος" ἐγάγισιιαγ ϑυσία. Νϑατιο 

70} ΓΟΟΘρΡῖο ἄγος Ἰοοιι5 58 ηδἴτ5 οϑί, 416 1 5651: ΟΑΥ̓ΘΤΟ ΘΔ ΠῚ ΠῚΘ]Π|5 

Ἰῃς0 Πρ Ὸ5. Ρου]θοῦβ. ΒΟΠο] αβίαθ οὐ ὑϑοθηίουτι. Ἰη Το ΡΥ ΟΠ] 115. 

ῬΥΪΠΙΟ ἔρυμα {πρμείπιην 6550. γο]ιηΐ, ἀπο ἤπτὸ Θοηῃίοπαϊ: Ἠθυτη. 

ἕριια ἀἰσομά αι ἔαῖ586, ἴρ56. ΒουρΒῖῦ ἔρμα γᾶς. Ταπι χαχῶν χεδτῶν 

τ᾽ ἀπότροπον ΔΡΒυγάσπι οδὲ : χαχῶν ἀπότροπον, πιαΐα αὐογίοηίοηι, 

πθαπθ δα {ὰπηπ]ππι, ἤθαὰ8 δ ᾿ΔΟΥ Δ] ΤΘΙΘΥΥΙ ροίοβί, 5604 δά 

ΠΡ διό θ βρθοίας πᾶ οϑέ ἐνάγιόμα ἀποτούπαιον. Ἠΐ5 ἁπίοιη 

ΤΠ ῸΤ5. Π18]ἃ ΔΥΘΙΥΤΌΙΠΟΔΥΙ ΟΠΟΥΙΒ ΟΥὐαῦ ΠῸῚ ἃ} οἃ πᾶ Θὲ 5 1η1510 

ουηϊπαὰ Βοο]οβία, 504. ἃ ὈΟΠΪΒ οὐ ΑρδΙΠΘΠΠΠΟΠΪ5. ὀατιβᾶ8 ἔν θη 0115. 

ὙΊΔΟ5. ΟἸΠΏΪη0 ΒΟΥ ΠΟΙ τιΠῚ 6556 ποὺς ῥεῖα, Υ6] ροΐϊι5, ΠΠΠΠΟΥ ΟΥ̓ ΠῚ 

οδιι5α, σρὸς ὀῦμα τόδε χαχῶν γχεδγοῖσιν ἀπότροπον. (Οἵ. ϑάνατον 

ἀνδοὶ ἀλαλχέμεν, ἑτἀροιδιν ἀμυνέμεν ὀλεϑρον). οπιάς ἄγος 

γοοΐο ἃ 50Π0]. ΡΟΙ ΔΡΡροΒΙ [ΟΠ ΘΠ Ομ δάχου Ομ Πρ Ίἴτ)", 564 

ἀπεύχετον ἈΪΆΠῚ ὁδί. ποῖα. οοποϊπηϊίζαῖο οἱ πἴο οὐ 4101 ππδηϊ- 

ἰοβία, απὰ γουθα ὙΟΥΡῚΒ. οὐ ΒΟΠΒ.15. ΒΟΙΠΒΙ 115. ΟρΡροΟπιιηΐι, ΒοΥΙρβὶ 

ἐπιχύμενον. ὅαπι γοτίο : ἤ6 ἰαονίμιαηι οἰρὶἀμίαηι ἡιουἐ[ι) αηὶ 

φογίο 7μαία ἰμεηο ἰαἰίσονν πιαία ἃ νοηῖς αγοϊζίηι., ἴθ Ἡυιγιῖι5 

αἀξιναάοηίος ἐη[οὐὶὶς οΠει5ῖ5. Ἐπιν, Ογοβὲ. 1240 δαχούοις χαταύπένδω 

δ᾽. - ἐγὼ δ᾽ οἴκτοισί γε. 

160. 51 χλῦε δέ μοι χλῦε. σεβάσω δεόπότα Μ. σέβας ὦ Τί. 

Τυδηβροϑι Βαη}». σέβας ἐξ ἀμαυρᾶς φρενὸς γουογοηίίαηι, 1. ὁ. 

ῬΤΘΟΘΒ, 65; ἐομοῦγοδο οογάο Ῥθπο ᾿πἰουργοίαϊαν ΠΥ, Υ, Αρδι. 517. 

102. ὃ οτοτοτοτοτοτοτοὶ ἰώ τίσ δορυσϑενὴσ ἀνὴρ Μ. ἔτω 

τις Βοῖμο. [Ιηβθυτ εἰσ, αἀποᾶ ροβὺ ὃἡς ὁχοίάϊδδο πυμηουΐ ἀοοοηί. 
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1505 ΣΣκυϑικὰ τ᾽ ἕν χεροῖν παλίντονα ὃ τθυ 
᾽ Ρ᾿ 

ἐν ἔργῳ βέλη ᾽πιπάλλων ᾿“ρης 
, ’ -" -) 

σχέδια τ᾽ αὐτύχωπα νωμῶν ξίφη. 

ἩΖΕΚΊΤΟΩ. 

Ἔ ἘΠΕῚ , τ δεν χϑι μὲν γδῃ γαπότους χοὰς πατὴρ 

νέου δὲ μύϑου τοῦδε κοινων; σατε. 

ΧΟΡΟΣ. 
Ἐπ υ » , 

100 λέγοις ἀν" ὀρχεῖται δὲ καρδία φόβῳ. 

ἘΓΖΕΚΤΙΡΙΖΙ͂. 

ξρνὶ ὦ Ὁ ΕΥ ὃ , " 
ὁρῶ τομαῖον τονὲ βόστρυχον ταφῳ. 

ΧΟΡΟΣ. 

͵ ΕΝ Ν ὟΝ ͵ ͵ 
τίνος ποτ᾿ ανδρος, ἢ βαϑυζωνου κούρης ; 

ἩΖΕΚΤΡΑ͂. 

μ υ κι .- 
εὐξύμβολον τοῦδ᾽ ἐστὶ παντὶ δοξάσαι. 1τὸ 

ΧΟΡΟΣ. 
- Ἂ; Ν Ν ͵ "« 

πῶς οὖν παλαιὰ ταρὰ νεωτέρας μαϑω; 

1 ὀνυϑιτά, ϑιρτα Βουρίο χα, οἱ σαλίντον᾽ ἐν ἔργῳ Μ. 

Τιαοιηδθ βῖρπα ἁἀ 414]. Ὀχοϊάϊβδο υἱΔοίθπιν ποίϊο οηεΐηδ.,), ΟἿΪ ΠΙΟΧ 

ὄχέδια ορρομῖζαν, νὸχ ΠπιΪπ8. ν τον Υ6] Πα} π|8. ΤΠΘΠΒΌΤΑΘ νων πα. 

107 γωιιῷν βέλη Μ. Ῥαΐν ὁ 5010], ξίφη το δε , 
ἐ . ῃ 

158 ἀπότου Μ. Εππομπᾶ, Τα. Ῥοβὺ πο γούβιη ἴῃ ΠΙΡΥῚΒ 

Ἰορίθιν 15. αἰ ΠΟΡῚΒ. οδὲ 110. 

100 ἀνορχεῖται Μ. γοοοῦβ αἰνγιϑιὶ Τα. 
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ΗΖΕΚΤΡΑ͂. 

᾿ υ «! ν δι - , , 
165 οὐκ ἔστιν οστις τελὴν δμοῦ κχείραιτο νιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

2 ᾿ Ν τ - - , 

ἐχϑροὶ γὰρ οἷς προσῆχε τρενϑῆσαι τριχί. 

ΠΖΕΚΤΡΑ͂. 

Ν ῆν: Ὁ τῷ ὦ» Ν ! ὅ: 15 - Ἐ Αἢ 
καὶ μὴν οδ᾽ ἐστὶ χαρτ᾽ ἰδεῖν ὁμοπτερος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ποίαις ἐϑείραις; τοῦτο γὰρ ϑέλω μαϑεῖν. τὸ 

ἩΖΕΚΤΡΑ͂. 

αὐτοῖσιν ἡμῖν χάρτα προσφερὴς ἰδεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

170 μῶν οὖν Ὀρέστου χρύβδα δῶρον ἢ τόδε: 

ΗΖΕΚΤΡΑ͂. 

᾿λ ,Οτ᾽ κείν 2 ἰδ μαλιστ᾽ ἕχείγου βοστρυχοις ττροσειόξται. 

10Ὁ᾽ κχείρετο νξινγ 51Ρ1ἃ ΒΟΥΪρίο γ.). Μ. Οουν. Ταινη. Πἰηά., 

ΤοΡγδοῖιπὶ ποοπίτιβ, πλὴν ἑγὸς, ἀπὰπι Ομ ]οοίπγαμι ΠΟΡΠΙ. ΤΠ ΔΡῚΒ 

ΒΡθοϊοβαπη πᾶ ψοτδηὶ Εἰχῖς, ααρρὸ αἀὰ τοοορία ροβὺ ἸππππῸ 

ΜΟΥΒΙΠῚ Βίαϊπμη νὶ 110 οχϑροοίαγοίαυ, ΜΙΠῚ ἀποαῖιο ΠΡ οττιμι 

Βουρίπσα. ορίϊπια. νἀοίπιν. Ε]οοίτα, Ομ] {γα 715. ΟἸΠΟΙ 1 Ο550 

ΒΡ απ ἀπ] 46 1η, 504 5101 ἴρ5ὰ αΠ Π 6 ἢ 5. ἐὰν γΘ ΠῚ ΡΥ ΟΠ 11 

ἀαθιίαι, ΟἿ, ν. 185... 51 [ουιῖηδ 111ὰ ᾿αυ Ἰρ1 θα, ατιδη τι] Δ 1110 

Ὁ ΑΘΒΟΠ ]οα Υἱγρῖηο. πη μ] ἔτι β8Πη0 αἴνουβο, σῶς ἂν σὺ μοι λέξειας 
ΟἿ ν ΤΣ 

Ν ᾿ .ν 9 αι χρη λέγειν Ὑ 
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ΧΟΡΟΣ. 

καὶ πῶς ἐκεῖνος δεῖρ᾽ ἐτόλμησεν μολεῖν; 

ΗἩΖΕΚΤΡΑ. 

ἔπεμψε χαίτην κουρίμην χάριν πατρός. 180 

ΧΟΡΟΣ. 

2 τ΄ 3. Ὁ , ͵ , 
οὐχ ἤσσον εὐδαχρυτα μοι λέγεις ταδε, 

- " - ! ᾿ μ , 

170 εἰ τῆσδε χώρας μηποτε τψναύσει. τοδί. 

ἨἩΖΕΚΤΡΑ͂. 

Καἀμοὶ προσέστη χαρδίας χλυδώνιον 

χολῆς, ἐπαίσϑην δ᾽ ὡς διανταίῳ βέλει" 

ἐξ ὀμμάτων δὲ δίψιοι τεἰπττουσί μοι 185 

σταγόνες ἄφραχτοι δυσχίμου τελημμυρίδος, 

180 πλόκαμον ἰδούσῃ τόνδε" πῶς γὰρ ἐλπίσω 

ἀστῶν τιν᾽ ἄλλον τῆσδε δεσπόζειν φόβης; 

᾿Ἵλλ᾽ οὐδὲ μήν νεν ἡ χτανοῦσ᾽ ἐχείρατο, 

118 καὶ τὴν Μ. Ἐπηθηᾷ. Ὑἱοί. πατρί Ταγ. Ηθίμι. Πἰπᾶ. βἰπο 

πθορββιίαΐο, 

114 Βαπ}. Θοη]. ἐνδάχουτά., τηροῦν. οἱ Ήσοτπι. αὐ δάχρυτα. 

ΒοΩ εὖ ἴῃ 1} πἸ5Π]04Ὶ ΘΟΙΙΡΟΒΙ (15. Δρο πα νἱπὶ ΠΆΡΟΥΟ ΘΟ]ΠρῸ 6Χχ 

εὐμιδητότατον ἀρπᾷ Χρη. Οντορ. Ὁ Β Ὧν 9. 

110. 17] Ὑίβο οἰποίηηο 86. Θχδηϊμηδία πὶ Ο556 αἸοϊς, γν, δᾶ 

Αρδμι. 1005. ΝΠ] ορὰβ σομπ]θοίπγα χαρδίᾳ, ἃ} Πουτηδηπο τϑοορία : 

δομποῖϊντιβ ἐδ ρ 1 νἷπὶ παθοῖ, ν. δὰ Αραπι, 1819. Μοχ ἑσαίδην 

Μ., ἃ Οδμῃΐογο ΘΟΥΥ. 

118 δίφιοι ὅταγόνες τηΐῃῖ βομπᾶτο ὙἱΔομέιν, ποὺ σοϑειναί ποι» 

τί 50110]. οὐ ἩΙΘυγη. ᾿πἰου τοίην, 504 ἰαονίνιαο αὐἰάαο, ἱ. 6. ἸΙαῦφαο, 

αἰϑογο5. Ἱλιογοῖ. ἡ, 201 ἐπάθ αὐἱάαηι μανίοην πιοηίος βἰϊοαθηιο 

[ἐγ αγπηὶ ροϑεθάονο, απδυη παι ΤΟ] δ. 1:8. δος τη ἑν], 
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ἐμή, γε μήτηρ, οὐδαμῶς δ᾽ ἐπώνυμον 190 

φρόνημα παισὶ δύσϑεον πεπαμένη. 

Ι890 ἐγὼ δ᾽ ὕπως μὲν ἄντικρυς τάδ᾽ αἰνέσω, 

εἶναι τοῦδ᾽ ἀγλάϊσμαά μοι τοῦ φιλτάτου 

βροτῶν Ὀρέστου -- σαίνομαι δ᾽ ὑπ᾽ ἐλπίδος. 

φεῦ. 

εἶϑ᾽ εἶχε φωνὴν ἔμφρον᾽ ἀγγέλου δίκην, 195 
190 ὕπως δίφροντις οὖσα μὴ ᾿κινυσσόμην, 

᾿,λλ᾽ εὖ σάφ᾽ ἢν ἢ τόνδ᾽ ἀποιτεύσαι πλόκον. 

εἴτεδο γ᾽ ἀπ᾽ ἐχϑροῦ χρατὸς ἣν τετμημένος, 

ἢ ξυγγενὴς ὧν εἶχε συμπενϑεῖν ἐμοὶ 
7 ͵ -»ὝἭ Α κ ͵ 

ἀγαλμὰ τύμβου τοῦδε καὶ τιμὴν πατρὸς. 200 

188 ἐμὴ δὲ Μ.. ατοα ἔπιβίσα ἀθίθη ὰ5 Ἰοοῖβ αἰ 55: πη ]ΠΠ1Ό0τι5, 

Ὥθαπ6 ΗροΥηδηηΙ ΟΟπ͵]θοί σα ὙΘΥΙΒΙΠῚ ΘΧΟΙ΄Ι556. βία αθητβ π|181Ὲ 

ΡΟ ΡΠ Δ 15. Βρθοίουη Ππαροῖ. ῬΟΥΒ ἐμ γε, οὐ 1Ππώ4 ᾿ρβατη δέ ροβί 

οὐδαμῶς ᾿πδοντῖς ὈΪηα. 

185 βομα 211 οοηϊθοίαγταμι ἐγὼ δὲ πῶς τοϊαϊατπηῦ ΒΑ}. οἱ 

Ηογτη. λείπει" οὐχ ἔχω 561|0]1., 4π8}15. 61Π10515, αὐαθοῖβ ΓἈτα ΠΥ 5, 

δ ὁομππιοίππι Ε]θοίσαο ηϊτητηὶ ἀοοομιοάαία οϑί. 

189. 90 εὐφοον’ Μ. Ἐπηθηᾶ. Απταίπθ. ΜῸΧχ "ὴ χκηγυόσσόμην 
᾿ ᾿ 

Μ., 508}0]., Ηθβυοι. Ὑϑίθυθιη ὀουρίθ!απὶ βαηασαηῦ Τα. οἱ 

Βομ2. Υ. Ῥγοιη. 18. 

191 αλλ᾽ εὖ δαφηνγῆ Μ., ἴῃ ααϊρθιβ Ἰαΐονο αλλ᾽ εἰ δαφ ᾽ν ῆ 

1 6116 χὶὺ ὙΥ 611. Β΄ ομ2 οἱ Π1η4. ἀλλ᾽ η σάφ᾽ ἣν ποι, Ετέ. οὐ Ἡθυι. 

αλλ ἣν δαφηνῆ, δἴμιο δῖα ὁατπιδᾶ, ῬΥΔΟΒΘΥ αι απιππι ΘἰϊΔηὶ 5010]. 

Ἰορουϊῦ εὖ, αποά ἰηῃίουρι. ἀχριβῶς. [πὶ ναγϊαΐα. Δ]ΓΟυ 15. ΤΩ ΘΠ ΡΥ 

βίσπιο πιγα δὶ ΟΠ ΘΠ ΑΙ5, ΒΟΥΙΡΟΥΘ ΡΟΒ518 ἦν δὴ; αἴιο ἰδ πηθ ἢ ΠΟ ΟΡΙ8 

6580 μᾳῖΐο. 

198. 94. Αμί, δὲ σοφηαίιις ο550ΐ, ἰοσιην πολ ἰανοὶ τὐλα οι 60 

ἱισοη αὶ γι ἰμπιγιις {ηυιεἰδ οὐ απιογιμηη, οἱ ᾿οπογθηι ραϊνὶς. ὅϊο ἽΠππο. 

1, 41 ἀγαναχτηόιν ἔχει οἱ χαταμέμψιν ἔχειν 11, 01 αἴσϑηόσιν ἔχει 

4 
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Ν ͵ 

195 καὶ μὴν στίβοι γε, δεύτερον τεκμήριον, 206 
“ὦ « - -“ ᾿ - 

ποδῶν ὁμοιοῖ τοῖς τ᾽ ἐμοῖσιν ἐμφερεῖς. 
ι . "- Δ Ν , Ν - 

καὶ γὰρ δυ᾽ ἐστὸν τωδὲ περιγραφα ποδοῖν, 

αὐτοῦ τ᾽ ἐχείνου καὶ συνεμποόρου τινος. 
Ἂ Ἂ ἊἙ : ΕΝ Ἂ ΕΣ 

200 πτέρναι τενόντων ϑ᾽ ὑπδγραφαὶ μετρούμεναι 

ἐς ταὐτὸ συμβαίνουσι τοῖς ἐμοῖς στίβοις. οἷ’ 

πάρεστι δ᾽ ὠδὶς καὶ φρενῶν καταφϑορά. 

.4λλ᾽ εἰδότας μὲν τοὺς ϑεοὺς χαλούμεϑα, “οἱ 

οἵοισιν ἐν χειμῶσι ναυτίλων δίχην 

206 στροβούμεϑ'" εἰ δὲ χρὴ τυχεῖν σωτηρίας, 

σμικροῦ γένοιτ᾽ ἂν σπέρματος μέγας πυϑμήν. 50, 

ῬΥο σαρέχει, δριιὰ Ἰ)ομηοϑίμ. Ρ. 1806 54. ὑποψίαν ἔχειν οϑὲ ϑιεϑβρί- 

οἱοηὶ ἰοσηι ἀαῦο. πᾶ ἃριια ὅόορῃ. Ἰδρτιιηΐαν ἘΠθοΐῖταθ νυ. 460, 

τὸ γὰρ δίκαιον οὐχ ἔχει λόγον δυοῖν ἐρίζειν, οἰϊατη ΔΌΒαθιθ γο68 

λόγον 1π61ΠΡ0[1 ροββθηῖ. Ἀθοίθ θυ. ᾿ρτοθαΐὶ ᾿ηἰουρυθίδ Ομ 6 πὶ 

ΘΟΥ ΠῚ εἶχε ΡΙῸ ἐδύνατο αἰϊοίππι ραίαπέ, 564 ποὸὰ ἀοθεθϑέ, 

βουιρίασα ᾿ρβὰ ἀατηηαίδ, εἶχε μλαίατο ἴῃ εἶτα. Ῥοβὲ ππιπο ὙΘΥΒΊΠΙ 

Ἰορορθαπίαν. αυδέϊαου σΘυβΒ ΠπιἾτι8 ΘαἸΙοπ15. 208---ὃ, ἀπο8. Ηρτπι. 

ΟἿΤ ομόοτοὸ ἀοάουῖς ποϑβοῖο. 

198 ---202 ποδῶν δ᾽ ὁμοῖοι Μ. Ῥαγπουϊαιι ἄο]ονῖς Ταχα. 

Ἐογίδαββο ὁμοίως (δ᾽ σαὶ οἰποϊῃη8) τοῖσδ᾽ ἐμοῖδιν ἐμφερ εἷς: 

Αρυᾶ 586}0]. Ἰορίταν τοῖς δ᾽ ἐμοῖσιν. βου σιο νυ. 1906. 197. 200, 

ΒΟΙΒΌΔΟΠΟ 1917, 198 ΒΡ.ΠῚ νἱἀοραηέιν, Βθπθ Ἤθτη. δηΐθ 200 

Ἰαοαπδθ βίρητπι Ροβυῖέ, Νραῖο ομΐπὶ πἰγίαβαθιθ, 564 Δ]ΓΟΥΠΒ 

ναβερία β18 βιὰ αἰοὶ ἘΠοοῖτα. ἴ{0π|π| σούϑιιπὶ Θ Χο 5586 

ἩΠΙΠΘΤΟΤΙΙΠ Το ἀοοοῖ, απὶ 51] ἃ νοθθ ἑγέραι ἱποορῖῦ, ΠΠΡγαΥῖα5 

ἴδοι] δᾶ στέρναι ἈΒΟΥΤαγο Ῥοία. 

208---Θ, απ ροβὲ 194 Ἰοροθαμίιν, οὐδίϊο 8 ΟἸ ΙΒ. ] ΠῚ Θ586 

οὐ γ65 ἴρϑα οἵ οὐδίϊομῖβ δηεποίϊοαθ οἸδθβη]α {(148---40) οἱ ΟΥδβεβ 

ΡγΟδΔοιιπ 8 σοῦρὰ εὐχου τὰ λοιπὰ . .. 58{18. ἀοιποπβίγαπί. θτη 

Ἰπιθ]]οχογαῦ ΒαΙ]ου. 204. δίχηι, ἐ' ἈΠ Ἀ]1ὰ τηᾶπαὶ ἴῃ Ἰϊτατα βοτὶρίο, Μ. 



ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

Ὑ Ν Ν »ὩὋὖὮὦ -Ὁ 

Εὔχου τὰ λοιπὰ, τοῖς ϑεοῖς τελεσφόρους 

εὐχὰς ἐπαγγέλλουσα, τυγχάνειν καλῶς. 

ΗΖΕΚΊΡΑ. 

2 " ᾿ - « ! » 

ἐπεὶ τί νῦν ἕχατι δαιμόνων χυρῶ; 

ΘΡΕΣΠΗΣ 

210 εἰς ὄψιν ἥκεις ὦνπερ ἐξηύχου πάλαι. 210 

ἩΖΕΚΊΤΡΑ. 

καὶ τίνα σὐνοισϑά μοι καλουμένῃ βροτῶν; 

ΘΡΕΣΤΗΙΣ: 

συνοιδ᾽ Ὀρέστην πολλά σ᾽ ἐχπαγλουμένην. 

΄ ἩΗἩΖΕΚΤΡΑ. 

Καὶ πρὸς τί δῆτα τυγχάνω κατευγμάτων ; 

ΟΡΈΣΊΏΗΙΣ, 

δ δ᾽ εἰμί" μὴ μάτευ ἐμοῦ μᾶλλον φίλον. 

ἜΓΖΠΕΚΤΤΡΑ: 

2165 ἀλλ᾽ ἡ δόλον τιν᾽, ὦ ξέν᾽, ἀμφί μοι πλέκεις ; 250 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

" » " » 

αὐτὸς καϑ' αὐτοῦ τἄρα μηχανορραφῶ. 

211 ἐχπαγλουμέγησ Μ: ἐχπαγλουμένην 50Π, 

210 αὐτὸσ κατ᾽ αὐτοῦ ταρραμηχανορραφῶ Μ. Οουν. ΥΥΕ]]. 
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ἩΖΕΚΤΡΑΩ. 

ἐλλ᾽ ἐν καχοῖσι τοῖς ἐμοῖς γελᾶν ϑέλεις. 

ΟΡΈΕΣΤΗΣ. 

χαν τοῖς ἐμοῖς ἀρ᾽, εἴπερ ἔν γε τοῖσι σοῖς. 

ἩΜΕΚΤΡΆΑ͂. 

Ὡς ὀντ᾽ Ὀρέστην τάδε λέγω σὲ προιννέπειν; 

ΟΡΕΞΣΈΕΥΣ: 

π - - 
220 αὐτὸν μὲν οὖν ὁρῶσα δυσμαϑεῖς ἐμέ, 225 

Ν 5 - ! , ν 

κουρὰν δ᾽ ἰδοῦσα τῆνδε χηδείου τριχὸς 

ἰχνοσχοποῦσά τ᾽ ἐν στίβοισι τοῖς ἐμοῖς 298 
ΟῚ , τὰ , «ς - ΡῚ , 

αἀνεπτερωϑης χάδοχεις ὁρᾶν ἐμέ. 291 
ν᾿ 

218 ἐμιοῖσιν ἀρ᾽ Μ. Οουν. Ταχη. 

219 τάδ᾽ ἐγώ ὅδε προὐννέπω Μ. Ἑαϊζογοεβ τάδε «πὶ ἄρα δαΐ 

γάρ δ᾽ ἐγὼ προσεννέπω; δαὶ 4]1ἃ ἴῃ Θδηᾶθπι βϑηϊομιίαπα. Θαθ 

ἀθ641 ργοχίπηθ ἃ ΠΙΡγόστπὶ βουϊρύπσα αὐϑαπὶ (ΔΕ Θχοϊαϊξ ροβὲ 4 Ε) 

οὐ σοὶ υἱγρίπίβαπο {πη Ἰ ται! ποθ σοπυθῃΐαπί. Ογοβίθηιμθ ἵρϑιμη 

6 ἀϊοανι πάθος ρμγοϊογιὶ 9 ΝΊτηΙβ ἀτοῖῖϊβ ἤμῖΡι5 Ηδσυτη. {θυ ἴῃ 

ΑΘΒΟΒΥ {ΥἸΠΊΘΒ τιβὰ ΟἸΓΟΤΠΊΒΟΥΙΡΒΙ, πηᾶ ΒΘΙΠΡΟΙ νοο8 δαΐ 

58 ]16 ΠῚ ῬΥΔΘΡΟΒΙΓΙΟΠ6. οὗ ΠΟΙΊΪΠ6 ΘΙ ΘΟΙΩΡΥΘΗΘΙΟΙ γαΐπβ : Βα ΠΠἼοῖΐ 

τὶ γουθα οΟΠμδογθδηΐ. 

220 αὐτὸν μὲν τῦν Μ., 504 Βαβρίοου. οἹπὶ διῖδβθ, αποᾶ ἴῃ 

απ. ρῥεΐμια πηδητιβ Βουρβογαΐ, αὐτὸν μὲν οὖν. ϑομῆι οὐ Ηρτμι. 

αὐτὸν μὲ νῦν. ἢ 

221. 22 ἴῃ ΠἸΡΥῚΒ ἴγοΥβθῸὸ οΥ̓ϊη6 Ἰορτιηΐαῦ δὲ ροβὲ 608 Υ-. 228, 

Ετ ΠΠοσπ ααϊάθτη βθᾶθβ Ῥϑυτητίαπαβ ΘΕ56. ΟΙΊΠΟΒ ΘΟΠΒΘΠ πηΐ ; 

ΨΘΥΒΙΙ σαυτῆς ἀδελφοῖ - -« . αἰγοΥδῖβ, 564 δθάπθ ἰῃ θ] οἱ θα8. ὁοη- 

7θοἴαχ!5 ροβί 221, ροβί 222, ροβί 228, ροβίὲ 224 οο]οοαγαηΐ, 



Σχέψαι τομὴ προσϑεῖσα βόστρυχον τριχῦς᾽ 280 

225 ἰδοῦ δ᾽ ὕφασμα τοῦτο, σῆς ἔργον χερὸς, 

σπάϑης τε πληγὲς ἡδὲ ϑήρειον γραφήν" 
ἃ 3 3Ξ Ἕ ΞῈ 3ε 

σαυτῆς ἀδελφοῦ συμμέτρου τῷ σῷ κάρᾳει 29 

ἘΓΖΙ͂Β ΚΎΤΡΡΣΥΥ: 

Ἂ Ν γ, , , Ὑ 
Ὡ τερπνὸν ὑμμα, τέσσαρας μοίρας ἔχον 288 

224 δχέψαιτο μὴ Μ. ἘἙπηθπηᾶ. 'Γαχη. 

220 εἰό δὲ ϑηρίον γραφὴν Μ. Ἐπιοπά. {Ππ4| Τιτη,, ΠΟῸ 

ΒΑΠὈ. 

228 Μουβιη {Ππη|Ὶ ψάρι ἴῃ ἢπ6 ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΙ5 ΟΟ]]ΟΟαν:, δηΐθ 

ΘΠ ΠΠΪΠΙ5. ὙΘΥΒ15. δοιαὶ ποίαΐα. Ογθβίθβ ΘΠΪΠῚ ΒΟΙΌΥΘΙῚ π|ιβϑουδὺ 

οἰποίπμτιπι “Θβθοίαμη ὑχπππ60 ΟΔΡ111]0 δατηονοσθ οὖ [οχ τ] ἀβρΊσθυΘ 

Δ ἴρϑα ρῥἰοίπμη. ὅ'8 4. 411 πηδοτα διιηΐ δαάοπᾶα, Τὰ νογο, ᾿ἱπααῖΐ, 

αἴθ 6 ΟΥ̓ Π) οὗ συϑϑί βίου 5 1ΠΠπάῖης ἔγαίσ θη τ θ556. Θ01- 

71οίθθαβ, πὸ ἔρϑβιιπι ἐηίμθυδ οἱ ἔγαίγ θην ργαοβθηΐοηι απηο5 66 [οΥ̓πιαο 

ἔμαθ οἰηιίϊοηι. 'Τιιπὶ Ε]Θοίτα ᾧ τερπνὸν ὁμμια. ΗάᾶΡο5 ἱπᾶθ ἃ συϑῦϑιι 

207 νϑύβιιβ ὈΒ 56Π05 οὐ ὈῚ5 4Π|Π05, 4 τοβροπμάθηϊ 15 ααϊπῖ5. οἵ 

ῬΓΒ. 56 ΠῚ5. ὙΘΥΒΙΡτ5 (16----Ὁ9 7) ΡΟΒΙΓ5. πὶ [10 πηαρηΐ Ππι7π|ι5 Ρουοᾶο- 

ΤἼΙΠΊ ΟΥ̓ΒῚΒ, 4πὸ ᾿ηξουϊαυτη ΟὈ]αίϊο οἵ, απᾶ ἰηαθ ρεπάοί, ἢ'αίστι ΠῚ 

ΔΟΉΪ0 Θοης ποία. Οτἱ ΒΘαπ ΠΥ ΨΟΥΒΙΙ5 οοἷο βαιηΐ ΔΡΉΏΪΓΟΠΙΒ 

ΘΟΠΒΙΠΙΠΊῖ10. οὐ (οίτπιβ Ιοοἱ ΟἸδτιβτι]α, 

229-84 ἨΗΣΙ νϑυβιιβ οὖ 'ρ81 ἴῃ ΠΌΥΙΒ {γα ]θοῖ! ροβὺ 289 Ιθρὸ- 

Ῥδηθιῦ οΥαϊη6 ργδοροβίθσο. Νάὰπι ΟΥ̓Θβι15 οὐδίϊοηΐ ῬΥΟΧΙΠ]6 ΒῈΡΟΥΙΟΥΪ, 

ΡΕΠΟΠουΥϊσηαθ οὐ υἱν]Ἰβδίπιαθ, {ΠἸΡΊΔτι5. ἱηθρίπβαιθ ρᾶηπτι5 δἄβιιο- 

Ῥδηίπν νυν. 295, 80, ἔταΐγθ ΒΟΥΟΥΒ. σι τπιτὴ ΘοΟΙηΡοβοθπΐίθ. ἀπίθ αι 

56. 80 111α ΔΡΎΙΟΒΟΙ βοῖγοῖ, Βαε]ίαιδ, 287---89, 229 ---84. 240 54., 

τηΐβουθ Ομ 58 ἴῃ πιηδτὴ ΕἸ] Θοίγ 6 οὐδί ΟΠ θγη ΟΠ] οἰ θαπ τιν, Ὑ Θυτι τὴ 

γ Υβαθτη ΟΥ̓ ΠΘΙη δοιῖθ ρουβροχιῦ ΒΟΙΒΡΌΔΟΙΠ, πἶδὶ ας 1116 γθυβαὶ 229 

ΡΥΔΘΗ͂ΡῚ π|5510 ἸηςοΥ) οἴ 0 Π65. ἰοῦ ἰοῦ ἃ Ποὺ ἸΙοθὺ Ὁ]16η88. 
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280 ἐμοί' προσαυδᾶν δ᾽ ἔστ᾽ ἀναγκαίως ἐμὸν 

πατέρα τὲ χαὶ τὸ μητρὸς ἐς σέ μοι ῥέπει 
στέργηθϑρον" ἡ δὲ πανδίκως ἐχϑαίρεται" 

καὶ τῆς τυϑείσης νηλεῶς ὁμοσπόρου" 

πιστὸς δ᾽ ἀδελφὸς ἡσϑ᾽, ἐμοὶ σέβας φέρων. 9 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

2386 ἔνδον γενοῦ, χαρᾷ δὲ μὴ χπλαγῇς φρένας" 223 

τοὺς φιλτάτους γὰρ οἶδα νῷν ὄντας πικρούς. 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿ Ν 
Ω φίλτατον μέλημα δώμασιν πατρὸς, 235 

229 Μηπτιηι ατιδηΐιμ) ΑΥΥΪϑιἐ Υἱβ ἀοοΙβΒ Ὑ Δ]ΟΙ ΘΠ ΘΥ οο0π- 

7θοὔπγα ὦ τερπνὸν ὄνοιια, ΠῸΠ 501ΠπΠῚ ΠΟ ΠΘοθαβδγῖα, 564 τοὶ απ88 

ἀϊοθπάα ογὰΐ οομῃίγαγσα, ΟΥ̓ΘΒΓΒ ΘηΪπὶ απᾶπ| ἰπηΐποίαῦ ΡΘΥΒΟΠἃ 

(ὄμμα) απδίξιον ρᾶγίθβ. (μοίρας) β5δέποι οἵ παίζουν ΠΟΙΆ ΠΙΡΤΙ5 

(πο τππ0) ἃ ΕἸθοῖσα ἀρρθ]]δῖπιν. 

280 ἀναγχαίωό ἔχον Μ., γοοθ π]θμπα ὁ γοῦδιι ΒΕΡΘΣΙΟΥῸ 

γτϑροίϊία. Ῥουρηγαβὶ8 ἐστ᾽ ἔχον ταϊπΐπηθ Ροθίϊοα πος ἴῃ Ἰοοο γϑίϊο- 

πολ ὯῸΠ Βᾶροί. Ῥυΐθη ΘΟ. ἀναγχαῖον ὅε νῦν. ϑουϊθοπάτπι ογαΐ 

ἐμόν. Δ Θυθιπι εἶναι οαπὶ δάγουθϊβ οοπ πρὶ ποῦπιπι οβί. Υ͂, 

Ἐπιθη. ν. 480 54.,) 4108 510 ΘΠΊΘΠ Δ 405 6586. ἀο πιο Βίγαθο : 

ἀμφότερα, μένειν 
, , ν ᾽ , ᾿ 

πέμπειν τε λύπη, κατ᾽ αμηχάνως ἐμοί. 

286 μηχπλαγιὴ Μ. 

2831---ΑἹ Ἐ]δοίταο ὑἱραϊξ ΠΟΙῈΡ., 242 544. οἴογο, 6 ΠῸΒ 

πίοι {γαῖσοβ αἰβευθτπιΘ πΠ08 6556 ρΡαῖοΐ, 111 ὁἤογτο ἀδηαϊὶ οταπέ, απ 10 ΠῚ 

οὖ ἰρβῖιπὶ Ογθδίοπι γοάποθμι Ἁ]]Ο τ ΡΔΥ οδῦ οὔ οὔτι Βα πῇ γΘΥβι15 ἈΠ ξϊ- 

ἐποίϊοιὶ 200---Θ4. Αἴᾳθ οπιηΐπο ΟΠΟΥ οδὲ πη πτι8, τ ἔραίστιτη ἃ ΠΟ 5 

βαιᾶϊο ᾿πἀπ]ροηΐοβ δά ᾿πβίδηοβ ογαβ τοάποδῖ, Ηΐπο δηΐπη γα τιν 

ΠΟΥ͂ὰ ΤΟΥ 56 1165, Ὑἱηοίαθ ΘΟ Βα, (Γου]8 οἵ ἀθοσαμη τπηδηϊ απ 
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! 

δαχρυτὸς ἐλπὶς σπέρματος σωτήριος, 
᾿] - ΑΥ ωο΄᾿ 9 πῚ , , 

ἀλκῇ πεποιϑὼς δῶμ᾽ ἀναχτησει πατρος. 

240 μόνον Κράτος τε χαὶ Δίκη σὺν τῷ τρίίῳ 5. 
͵ , 

πάντων μεγίστῳ Ζηνὶ συγγένοιτο σοι. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

»"ὝἪἬ - - , - 

Ζεῦ Ζεῦ, ϑεωρὸς τῶνδε πραγματῶων γενοῦ" 
»Ἥ Ἅ" 3 τ, 

ἰδοῦ δὲ γένναν εὖνιν ἀἑτοῦ πατρὸς, 
, - ϑανόντος ἐν ττλεχταῖσι καὶ σπειράμασιν 

245 δειγῆς ἐχίδνης" τοὺς δ᾽ ἀπωρφανισμένους 

Ἰηγοσδ 0 η65, απᾶ8 ΠΟΥῸ ΘΟΙΠΡΥΘΠΘΠ ἀπ πῈ ρΡΘΥΙΟἀουττη ΟΥ̓ Ἰ6 [ἃ 

ἀϊδροβιίζασιιηι, πὖ ἃ ΨΘΥΒΙΌτΙ5. ἰγπη6 715. Δα] Ρ] ποίππι ᾿γυϊοτιπὶ ᾿το- 

δύθββᾶθ ᾿ἴοσαηι δα ἰγϊπιθίγοβ. ἀθβοθηδηΐ. 

298 ἐλπὶό δπέοματοσ δωτηοίου Μ., αποὰ Θχροππηΐ δπέρμα 

δωτῆριον ἐλπισϑέν. ϑ8α 1ἴὰ, ἀαππ ὅπέριια σωτήριον 511 ΟγΥθβίββ, 

58. ρ5115 1116 5ρ65 αϊἹοογθῖαν, Μονῖΐο πᾶθο οἤδθηαοσγιηΐ ΟΠ Ζίπι πη 

οὐ Μϑβ]ουστη, πο τ Δ]ΓΟΥ ΘΟμ] ΘΟ τη ῬτΟΙα]1, πα ΤῊ] ΠῚ “Ι΄ Θ ΠῚ 

νι ἀοίαν 16} απ] οΥ θη οἱ ἃ Ὦτι]πι5 ἸΟΟΪ νἱ ροοίϊοα ἃ Πουυθηίθιη τέορ-- 

ματος δωτηρίου, απθηη 116 δι παπηη δωτήοιος (5ρο5 ϑβογυαηαὶ 

φομργὶβ)} τηοηβίχαββοί, Υ. ϑορῃ. ΠΕ]. 857 πάρειόιν ἐλπίδων ἔτι 

χοινοτόχων εὐπατοίδων τ᾽ ἀρωγαί, Ἰοοππὶ 0 Ηρουδηπο Α]]αΐππη δὰ 

συ]ραίδηι {ποηδηι, 564 πο ἀαίϊομὶ ο{Ζίαηαο Γανοηΐθηι : ἐλσὶς 

δωτήριος Ῥορίϊοθ ἀϊοίτπι θδὲ ΡγῸ ἐλσὶς δωτηρίας, αἱ ἐλπίδες χοινό-- 

τοχοι ῬΥῸ ἐλπίδες αδελφοῖ. 

240. 4! πιόγού Μ. ον. Τατη. Μοχ δυγγένοιτό τοι Μ. δοι 

βίδη]. 

242 ΟΥθβίβ ρουβοηδη δαποίαυιιηΐ ΠΟ. οἱ Οδηΐ. ποηγμάτων 

Μ., πἀπᾶρ Βομηρί θυ οομπ]θοὶϊς σριάτων. ὥοα ρῥγδοβίαίς να]ραίδ. 
᾽ ἐξ ᾿ δ᾽ 

ῶ438 γέννα, νιναῖ ἐτοῦ Μ. Ῥγδθοΐασο οημθμᾶ, ΤΌΣΗ. ) ἢ 

244 δπιράμασιν Μ. 
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νῆστις πιέζει λιμός" οὐ γὰρ ἐντελὴς 250 

ϑήῆραν πατρῴαν προσφέρειν σκηγήμασιν. 
« ͵ ΝῚ , 

οὕτω δὲ χαμὲ τηνδὲ τ᾿, Ἠλέχτραν λέγω, 
2 -" , - ἢ ἰδεῖν πταρεστί σοι, πιατροστερῆ γόνον, 

200 ἄμφω φυγὴν ἔχοντε τὴν αὐτὴν δόμων. 

ἩΜΕΚΤΡΟΩ͂. 

Καὶ τοῦ ϑυτῆρος χαὶ σε τιμῶντος μέγα Ὡ5ῦ 
Ν ν μ ΝΠ 5 { , , 

πατρὸς νεοσσοὺς τουσδ᾽ ἀποφϑείρας, ποϑὲεν 
[᾿᾿ ς , Ν Μς , 

ἕξεις ὁμοίας χειρὸς εὐϑοινον γέρας ; 
γ ἐν Ἂ ͵ 

οὐτ᾽ ἀετοῦ γένεϑλ᾽ ἀποφϑείρας, παλιν 
ἘΡ ͵ ΡΝ ΒῚ , : ΝῚ » ΓΕΘ 

2ῦῦ πέμπειν ἔχοις αν σηματ᾽ εὐπιϑῆ βροτοῖς 
3)... ἜΝ ͵ - ΠῚ ᾿ Η ν 

οὐτ᾽ ἀρχικος σοι πᾶς οὗ αυανϑεὶς πυϑμὴν 200 
- Ξ; "ξ , Ε » 

βωμοῖς ἀργξει βουϑύυτοις ἐν ημασιν. 
, -ι ἜΝ κὰν, ΔΝ ΠΟ , 

χομιζ, ἀπὸ σμικροῦ δ᾽ ἂν ἀρειας μέγαν 

246 ἐντελῆσ Μ. ἐντελεῖς Ῥατνν, ἀπο γθοθρίββθπι, πἰβὶ ΒΟ ΠΟ] 18 

{Ππ4 σου μτθηΐ. 

241 ϑῆρα πατρώα Μ. Ἐκ 5610]. σογτοχοιτηΐ ΒΟΡ. δὲ Ταχι. 

248 ἐγὼ Μ. λέγω ΑἸΆ. 

251 Ηοβ Ὡουοπὶ ὙϑΥβιβ Ρθη6 Ηδγπδηη ΕἸθοίσαθ {ἰθαϊ, 

ποΥθη πὶ ρῥτδθοοᾶπης Ογθβεϊβ γϑυβίθιιβ σοβρομπᾶθηξοβ ὙΘΥΒΙθ 8 

281---θ4 σοιμργθμθηα αν βυβίουηα {τὶ θίσοστθη απΐπαϊθ, 56Χ οἵ 

ἰσίαπα, ἐσϊαιη οὐ 56χ, απίπαιθ. [Ι͂ἢ πηθηΐθπι ΤῊ] νϑηϊ τοῦ βου- 

ϑυτῆρος. ὅϑ':64. χαέ Ἰηϊίῖο ογδίίοπὶβ οταϊϊοπθπι ργαθοοάθηΐθπι Θχοῖ- 

Ρἰθμβ οἰἴθηβίομθι ποῖ Παροῖ, ν. ἰηΐγα ὅ00. 

Ωῦϑ εὐϑύυγον, ΒΡτα τ' βουρίο ον, Μ. [{ταιηᾳπθ Ἰθοίοηθπι 

ΡΠ ΟΒΟΙΌ Β0Π0]. 

205 εὐπείϑη Μ. ὅουν. ΒΙο ιν, 

2051 ἐνήμασιν Μ. 

2ῦ8 δαναρίασ Μ. ἸἙπποηᾶ. Τα. χόμιζε 5601. ᾿πέθυρυθίαϊαν 
-.-κ᾿ ες » 

όὄωξφε ημιας. 
ῸΌ Υ τὰ 
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δόμον, δοκοῦντα κάρτα νῦν πεπτωκέναι. 

ΧΟΡΟΣ. 

2090 Ὦ παῖδες, ὦ σωτῆρες ἑστίας πατρὸς, 
- ε! ͵ »Υ , - 

σιγᾶϑ᾽, ὅπως μὴ πευσεταί τις, ὦ τέχνα, 266 
ἌΝ ! Χ [ἐς ΠΥ ῬΑ. , ! 

γλώσσης χάριν δὲ παντ᾽ ἀπαγγείλῃ ταδὲ 
κ᾿ Ν ΤῈΣ [Δὲ Σ 

πρὸς τοὺς κρατοῦντας" οὺς Ἰδοιμ᾽ ἐγώ ποτε 
, ΡῚ - ͵ ΄ 

ϑανοντας ἕν χκηκῖδι τιισσηρει φλογος. 

ΟΡΕΣΤΗῊΣ. 

205 Οὔτοι προδώσει «“Τοξίου μεγασϑενὴς 

χρησμὸς χελεύων τόνδε κίνδυνον περᾶν, 210 

κἀξορϑιάζων πολλὰ καὶ δυσχειμέρους 

ἄτας ὑφ᾽ ἧπαρ ϑερμὸν᾽ ἐξαυδώμενος 

ἀποχρημάτοισι ζημίαις ταυρούμενον, 215 

210 εἶ μὴ μέτειμι τοῦ πατρὸς τοὺς αἰτίους 
, Ν - 

τρόπον τὸν αὐτὸν, ἀνταποχτεῖναι λέγων. 

202 μὴ δυνάμενος ἐχεμυϑιεῖν 50}0]. 

204 ἴῃ ΤοΟρΡῸ ἔπη 1]. 

201 κἀξοϑοιάζων Μ. 

209 ἀποόχρηματοῖόσι Μ. Οὐουγοχι οὐ τϑοίθ τηἰουρυοίδιιβ. οδέ 

ΒΟ  χ, σούβτιπι ἐτα] θούπηη, απὶ ροβὶ 271 Ἰοροθαίαν, 5π|ὸ Ἰοοο το α τα τ 

ΒοΙΒΡδΟμ, ΟΥδοι]5. οὐ ροθη γι (ΘΥΤΟΤΘ ΑΡΟ]]Ο Βα πηπ] αν 76 Ομ" 

(γατὰ) Οτγοϑῖβ βοροϊάμι, το ὑοηογμηὶ ρΥϊοαϊοη 6 ὁα ρον αἰ ηι. 

ΗΙῸ οϑύ νϑύβιιβ ααϊηΐπβ ρου]οαϊ, απᾶθ πόνο (2 - 8 - 2 -Π 2) 

ΨΘΥΒΙΡΙΙΒ. ΘΟΙΙΡΙΟΠΘηδα ἃ 20ῦ δ 278 οχίομαϊίαν. Βοβρομπᾶοί ἰοίϊ- 

ἄθηι σϑυβυιπ ἴῃ Θϑθιὴ τποτι γα αἰνίβουτιαι ρουϊοτ5 290---304, 

ΘΟ π|5. ὙΘυβτιβ απιτπι5. (900) οαπάθιη ατιαπι Ὠΐοοο βοηίοητδπι ρυδο οί. 

2τῦ, Τ Νιδὲ ραϊγὴς ροοηας ὦ πουϊὶς γοροίογ θην Ῥαγ65 5ἱηιῖο5- 

46, οαείο οαθίίθηι τϑροηάίθηθ. Ῥοβὺ αἰτίους ἱἰπίουριιπροθαίπν, 

δ 
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αὐτὸν δ᾽ ἔφασκε τῇ φίλῃ ψυχῇ, τάδε 
μὴ ἴχοντα, ϑήσειν πολλὰ δυστερπῆ κακά. 

Τὰ μὲν γὰρ ἐκ γῆς δυσφρόνων μειλίγματα 

τῷ -.᾿ σι 
-“ ! ν - 

βροτοῖς πιφαύσκων, εἶπε τὰς δειλῶν νόσους, 

ὙἸΣρι Πα ροβὺ αὐτὸν ρΡοϑιιΐ, απὸ ἔδοίο ορίπηθ ͵δπὶ Ὑἱ468 856 ΒΆΡΟΥΟ 
γΟΥδιιη) 271, ἀπο 14, οὐ ΠΟΙβΡ., ργᾶγα βϑηβϑαθμη αἰν βίο πη 

ἀοοορίϊ, ργὸ ᾿πΐθυροϊαίο Βαθοθαμί, Ὑ. βαριὰ 118 οὐ ϑορί. 6038. 

γογρύιαι λέγω β58θρ6 ἃρᾳᾷ Αθβομγ]αμπι ἰηἰθυρυθίδίϊοηθμι δα έ. 

212. 18 τάδε τίδειν μ᾽ ἔχοντα πολλὰ 1δχυὶ οἱ οἀϊίοποβ. δ 

ἀπάτη ἔἸρ1άθ. ἀθτιπάθηΐ ροβὺ ΠΟΥ ΟβῸ5. αἱ ργδθοθάπηΐ ὙοΥβα8, ΠΟ 

οϑὺ ᾳαοᾶ τυ]ι15 ἀοπιομβίγθηη. β'ιοα 5080]. δἀποίαγις αὐτὸν τὸν 

᾿Αγαμέμνονα ἐφασχε τελεδιουργεῖν » ατιθπὰ ρΡϑίοί αὐτὸν αἃ πατρὸς 

(νυ. 2710) τού] 5θθ οὐ δὰ ἰὴ 5110 ΘΧΘΡΙΑΥ] ἸΘρῖβ856, απᾶθ ᾿θμΐ πιὰ- 

ἰαϊϊομθ τὴθ τϑϑεϊςαῖ586. οομῆάο. {041 οὐδίϊο θρυορῖθ ργοοθαϊ : 

ΒΘαΠΘΗ ΓΙ θτι5. Θηΐπὶ 86 ΘΧΡΟΒΙΓαΙ ΠΕ] θ5. ΡΟΘΠΪβ ΤηὰΠ05 ῬΑ ΙΒ 

σἰπμαϊοία ἐλτιβέγδι Β]1απὶ Ἰρη νι ῬΟΥΒΘΟ ΔΉ ΠΥ, 

214. Τὸ τὰδσ δὲ νῶν, νόσου (ὁΧ νωνοδσουδσ [λούαπι) Μ., ἀπᾶθ 
νυϊραία τὰς δὲ νῷν νόσους, νἴγρτα ρΡοβῦ εἶτε ροβίία. Ηδθο 5680]. 

1 τηϊογρτοίαϊιν" : Οπιῖδδα ΑΡΔΠΙΘΙ ΠΟ ἢ5 τἰοηθ ἴοσθ πὖ Οἶγ 68 

ἴρυγαθ βίου ἰαΐθ δα Ρ]ΔοΔ 405 τηᾶηθ5 ἰγαΐοβ ῬΙθοίθυθηΐαῦ., ΠῸΒ 

δαΐοτη (Ογοβίοβ οὐ Ἐ]Θοίσα) ΟοΥρουβ ἰἅΡθ0. 5.86 ρυΐογα 118 ὁ υουθὶ5 

ΒΎΔΟΟΙΒ, ατᾶθ βομδηῦ 6 ἐθῦγα ἵμ[οηδουηι ρμασαπεῖνπα πιοτίαἰῖδιι5 

ΠΟ" 5 γαη.8, Θ]1ΟΙ Π1|110 Ρδοῖο ροβδβιιπί, ἤθατθ, 51 ροββθηΐ, ΠΟ οϑβϑῃΐ 

ἱπορία : ααἰβ Θμΐῃ ἀπαπδηὴ αἰχὶῦ ΤλΠ685 ἰσαΐοβ Ὀ]δοατὶ, ἅππ ἱτᾶ 

᾿πηΡ]ΔΟΔΌΠΣ τηδ]βαθιθ ΡΥ αν Ἰββιηιῖβ ΠΟΙ 65. δα οαθάθιη Θχρ δ π δι 

πηροΙ]πηΐ ὃ πδᾶο βοαπιηέι", Ἐ]Θοίγσϑιη. πἀπὰ οαπὰ {γαίγθ Οτηΐδβδθ 

ὉΠῸΟΠΙΒ. ΡΟΘμὰ5. ἀαίασδη 6556, οσηὶ ἃπίϊαπα 46 Πΐβ. τορτδ ἀοοίσηδ 

ΘΟΠΟΙ αν ποαιθιιηῖ. βοηίθηϊαθ 5 ΘΟα ΓΟ  ΘΟΠΑ μα ΟΡΘΟΚ 

οὐ θύῃ. βου θοηΐθβ δυσφρόνων μηνίματα, Ἡ. Τ.. ΑἸ τΘηΒ. ἐκ γῆς 

δυσφόρου ΟΠ] ]Οΐθ5, β'οα νόοθοβ δυσφρόνων μειλίγματα ἴδ ἃρῖθ 

ἰμίου 856 οομηγοηϊιηΐ, πὸ πουίτϑιη πηπίαγο ᾿ἰοθαῖ, ΒΟΙΒ). τοπίαθραΐ 

ἀστοῖς πιφαύσκων, ϑομηοίδον τὰς δ᾽ ἑμοὶ τόόους. ΑἸΙΐα γοααϊτὶ 

Ἰη 6 ]Π]Π1ρο5. τοῖο ἰοθο δοοιχαίτι5 ᾿πβροοῖο, ἀπο ποὺ δ Ογοβίθηι 

τιϑ 5. ααδ 1: Δ ΟἸΠΘ5. Π]1ο5. Ῥαΐστιθι οοοΙβουθαι Ὑἱη 068. ΒΡΘΟίαγΟ, 



-» ΕΣ » 3 , ς 
σαρχῶν ἐπαμβατῆρας ἀγρίαις γναϑοις 580 

λειχῆνας ἐξέσϑοντας ἀρχαίαν φύσιν' 
͵ ἐς, ᾿ " 

λευχὰς δὲ κορσας τῇδ᾽ ἑπαντέλλειν νυσῳ" 
, 

ἄλλας τ᾽ ἐφώνει προσβολὰς Ἐρινύων 
ξ Β) » ! «ς , , 

280 ἐκ τῶν πατρῳων αἵματων τελουμένας " 
ἊΣ ΩΣ ει ἊἜ Ἄ 3ε 

3 Ἂ Ἂ Ἂκ Ἂκ Ἂ 

-" 2 “ . ! 

ὁρῶντα λαμπρὸν ἐν σκότῳ, νωμῶντ᾽ ὀφρύν. 285 

οὐ 4116 οβίθῃδαπί οὐ σϑῦρᾶ χαὶ τοῖς τοιούτοις, γ. 290. Νάπι οὐὰ- 

οα]πτη ΠΟΙΡΗΪοασα. 46 τ θτι5. ΒΙ ΠΡ Π15. ΘΟΠΒΠ] ΔΗ θτι5. θα ῬΥΘΘΟΙΡΟΥΘ 

Β0]6θαῦ, ααϑθ 46 ΟἹ τι5 ΤΘΡτΙ5. ΒΙΠΉ1]ΠΠ1Ό15. ἴπ τι γθυϑιιτη γα]θυθηΐ, 

τιπ646 ἐδοίπμη οδί, αὖ ΔΡΟΙΠΠΙ5. ΤΌΒΡΟΏΒ8, Ρ1Ὸ ᾿ΘρΊΡτι5. ΠΑΡ ΘΙ ΗΓ, 

ατὰθ ἃὉ δχθρϑίβ ΟΟ]]θοΐίαθ 101}15 ΒΔΟΙῚ ΠΔΒῚ ΟΟΥΡΙΙ5. οἰβοϊοθαμπί 

(ΡΙαὐ. Το ρρ. ΥἹ, Ρ. 79 Ο), πθὸ ἀαθιίο ααὶῃ ἢᾶθο οτηπῖς ΘΟ ]τ5 

84 1η ογρυθίτιτη 5ΔΟΥ στη ἀοΟίν!ΠΔ η} ΟΟΙΠ ΟΥ̓] οσϊῖ. ΗΒ ΡΥ ΘΙ5515 

γν. 214. ὅ οὐ τϑοίθ θχροῃὶ οὖ 161 ϑῃιθηδίϊομθ τϑϑϊζαι! μοβϑηΐ. 

Ιὴ «διομοίγρο ΔΕΝΩΝ βουϊρίατη γα ργὸ ΔΙ ΔΛΩΝ. Μοτίο : Ναηι 

ιν ργαθοΐρονοί ηιον αἰτιιι5. χιοηλοίίο Ἡιαγελιη θα τη [ογῖς γα ρία- 

οαπάα 6556 (ν᾽ 1106 ΤΟΥ του ἴῃ Του θοίου 5 ἀμ ἀν ουίθ 0), ἐφηα- 

νογιί, (γἱπα]οίαο ρουΐοα]α οχραγοηϊπηι, τῶν ἀποδειλιωντων) ργα6- 

ἀϊοαυΐε πιοῦνος. πὶ σὰ οαΐαιιθ νοοὶ νὶβ βουγαῖιν, ποῆπο εἶτε 

τηο]θδίθ οὐπῃ σιφαύόχων ΟΟΠ] πριν. Ἐχδίας πὶ ΒΟΠΟ] 5. νοῦδο 

Ἰῃ ον ργθίδοτἷβ ἔλα ριπθη πη ΠοΟ : αἱ χολάύεις γὰρ τῶν ἀδικούντων 

μειλίγματά εἰσι τῶν ἀδιχηϑέντων. 

210 ἐπάμιβατῆραό Μ. 

211 λιχηναό Μ. 

218 ἐπαντέλλει Μ. ἐπαντέλλειν Εΐγη. Μ. Ρ. ὅ80, ὅ1, Εἶν. 

αὐ, Ρ. 8588, Ζομπαᾶναβ ρ. 1280, αὶ πὸ νουβιιη ἃ ουιηΐ. 

219 ἀλλαό τε φωνεὶ Μ. Οοτγν. Δυγαίαβ. 

284 Ἠόγμη., 6 ΒΙοιμῆθΙ 1 βοηίθηίία, ροβὺ 2817, Βα, ροβί 

280. ΟΟ]]οοαθαῦ. τὸ ψοΥβιιη, απ 5ἴηθ τηᾶρηιο βοπίοηςίαο πηι 
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285 Τὸ γὰρ σχοτεινὸν τῶν ἐνερτέρων βέλος 

ἔχ στροστροπαίων ἐν γένει πεπτωκότων 

λύσσαν τε καὶ μάταιον ἐκ νυχτῶν φόβον 

κινεῖν, ταράσσειν, καὶ διώχεσϑαι πόλεως 

Ἰοθο τηουϑὺΐ ἢοη ρΡοίοβί. Ῥυῖπηο ομΐπη ἀϊοοππιπὶ αϑὲ Ἰρηανοβ 1105 

ΕΠῸ5. ΠουγΘμδΠ| ποϑοῖο ἀπ8π| βρθοΐοπι οἰαάγαηι Ρ61᾽ ἑοποῦτγαβ υἱάθγε, 

οομῖος οἱγομηιασοηίος ; ἀοϊπᾶθ Ππ}Ὸ5 Τὶ οδπβα ἃ θυ ἀα οϑῖ, ΤΉ Π8 

μηδ ηϊπιτη [610 (1.8) ἐαυθαία οὐ ἴῃ σαρθίθιη οομπ͵θοία. Ἰδοπηδο βίρτια 

«α4141. Οτγαϊοπομι ΐαγο Ἰᾶτ ΠΟΡγαθιιβ ᾿πίο Π]οχογαΐῖ, {π6 8. ὙΘΥΒΤΙΒ 

ΘΧΟΙ1556. ἀοοοῦ δηξπθέϊοα ταῦο απο ᾿πΐου νυ. 214---284 οἱ νυν. 

80 --- 296 Ιηΐογοραϊ. Ἐγαμπὲ πἰγπαιιθ ὅ -- Θ. νοῦύβϑβ, αἀπαθιβ 

ῬοΥΙΟαΙ5, αὐαἰθ5 1.15 Β5ΔουπῚ ΘΧΡΟΙΙΙΣ, ᾿η Θ.]ΘΟ8. προ ατιὰΒ 

ΠΟΥΘΠΟΙΠ ΥΘΥΒΊΠΙΠῚ ΡΘΙΟΟ05, ἀπὲ δα Ογοβίθιη βο]στη βρθοϊαπέ. 

Ηδθο5. βυϑβίθιηδ βυβίθῃαί ΒΙΡΘΙΪΟΥ (γν. 291-- 04) ποὴ μᾶγ, 56 

βπη116. Οδίογιιπι ΒΟ] αβίθη. ατὶ δἄβουιρδις τὸν ἐν σχοτῷ νῦν 

κινοῦντα τὴν ὀφροὺν λαμπρῶς ἡμᾶς ἐπεξιέναι ἔλεγεν, τέ. Βιιβρίοα- 

ἴὰν Ἰορίββθ ὁρμᾶν τε, πὸ τϑοθρίο Βοίβ». ᾿πιπὸ Ὑουβῖιπι Οιμη ΥΥ. 

212. 18 τηλ]6 οοπρ]αηαν. Κ'οα τηδηϊδβίθτη οϑί, Ππιἦτπι5 ΒΟΒΟΙΠ 

δαοίογομι (απ 6χ ΘΟ θοίπιγα τη] νἱἀοίαν ὁρῶντα ἀπὲ ὁρμᾶν τὸ 

6 1556) πο τϑοῖθ πιπὸ Ἰοοῖπὶ ΘΧρΟϑιῖθθθ. Νδηι βοατθηίία οβίθῃ- 

ἀπέ, νᾶποβ {πυθαῖαθ τη Θ 15. [ΘΥΓΟΥΘΒ ΤΙ ΒΘΥΟΤΤΠ ΟΟῈ]15. ΟὈΥΘΥΒΑΙΊ, 

ΠΟ ΘΙ ΡΔΕΒ ΟΧ ἸΠΓΟΥῚΒ. ΘΧΟΥ τ ἀπ θγατη. Αἀά4θ ποῦ λαμπρὸν 

ἄἴν 6111 παῖς Ὁ ἐν ὄχότῳ. 

280. 88 Οομδίσπια τῶν ἐνερτέρων ἐν γένει πεπτωχότων ἐκ 

προύστροπαίων. Ἐγναγιηΐ οἱ 56}}0]. οἱ 1, απὶ ΘΟ βίο θα πΐ πτεστῶ- 

κότων ἐκ προστροπαίων ἐν γένει : πὰ ΠοΘ Ιοθὺ 811] Ἰηΐογοβέ 

ταἰστιπὶ ἃ ΘΟ ΔΕΒ ἃ ΔΒ Δ]Π1ΘῺ5 Οαρ65 [ποία δἰζ, ἀππὶ 5 αὶ 

Ἰπίουθοίιβ δὲ δὶ. σορηιδίιβ 1111 ἀπὶ υἱπαϊούαμι πορ] δ, ἐν γένει 

πεπτωγχῶς. 

281. 88 χαὶ λύσσα χαὶ μάταιού ἐχ γυχτῶν φόβο χιγεὶν ταράσ- 

ὅει, καὶ διώχεόϑαι πόλεωό Μ. διώχεται Το)». Ἡουτη. [πιοὸ, πῃ 

ῬΟΓ τοΐαμη πππο Ἰοσπηη οὈεϊποαΐ ογαῖίο ἱπαϊ τοῖα, βου θα απ Π χενεῆν 

οὐ ταραδόειν, ἀπὸ [αοίο οἴΐαπη. γογβτιπη Ῥυ ογοπὶ ἰξα ΘΟΥΤΊ ΒΘ ιπη 

6886 νἱἋ65, τῦῷῦ Τ05 ἴρϑὰ ἴδυξ : ᾿π  ΥΟσ τὰ ἰγὰ οδῦ οδῖιδα,, γαθῖο5. οδί 

οἸδοίτιβ. 
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χαλκηλάτῳ πλάστιγγε λυμανϑὲν δέμας. 290 

290 καὶ τοῖς τοιούτοις οὔτε κρατῆρος μέρος 
- [, 

εἶναι μετασχεῖν, οὐ φιλοσπόνδου λιβὸς, 

βωμῶν τ' ἀπείργειν οὐχ ὁρωμένην πατρὸς 
»"ὝἪ 

μῆνιν" δέχεσϑαι δ᾽ οὔτε συλλύειν τινά. 
᾿ ἄς ἢ » ͵ , 

στάντων δ᾽ ἀτιμον καφιλον ϑνησίεξιν χρονῳ 96 
» , ἐ 

205 καχῶς ταριχευϑέντα παμφϑαφρτῳ μορῳ. 

289 Εἰγπι. Μ. ρ. 614, 20 πλάσειγξ, ἡ μάστιξ, ἀπὸ τοῦ 

πλησόειν, παρ᾽ Αἰόχύλφ. ΤΥ ΟΟΡΒΙῸ νυ. 480 ἀγηλάτῳ μιάστιγι» Βαι7τι5 

ἸΟΟΙ ΠΊΘΠΊΟΥ, 

290 χρατερθό μιέρού Μ. ουν. Ταυχϊῃ. 

298 μῆνιν δέχεσϑαι. οὐτε Μ. δέχεσϑαι δ᾽ Ἤρσιτα. Συλ- 
’ ΣΕΥ - - ᾿ ’ 

λυειν, ΘΧ ΕἸΠΊΒΙ6Ι 1ηἰουρυθίδίοημθ. τιη100 γϑῦᾶ, οϑί δσυγκαταλύειν 

(απο ἐογίαββθ Ἰαϊθὺ ἴῃ 5ΒΌΠΟ]0 συγχλύειν, συνοιχεῖν), τα ἀθυον αν. 

"205 ὅτι ΔΡβοϊαίο Ἰοοὺ 6 νἱπάϊουμ Ἰση αν ΟΥ̓] ΡΟΘΠΪ5 οἵ, 

ὨΪΒΙ ΓἈ]ΠΠ|ΟΥ, ΡΥ] ηδ6 ΤΟυηᾶο γϑααϊίο, Ὠ1}1] ργοΐθοίο ἸΠ 6556. Τ]ΘΟΊΠῚ 

Βοηίο5 4πόὸ4 ΑΘΡΟΒΎ]0 ἱπαϊρηππ) 510, ποάπιθ ΡΥ ΙΒ. ΠΙΠΔΟΥΠΙ 

7 παϊοῖμη νου ὙἹρΊηΠ ἰγθ5, 200 οὐ 271---Θὅ, «πογῖτη ΠΟΠΠ1]Π) ἃ} 

ΔΏΓ ΙΒ. ΟΥΔΙΠΤΠΔΙΙΟΙ5. ᾿Δπιἀδηΐπυ, τιηππὶ ΠΙΥΘΟΟΡΏΤΟ ἱτητἰαΐτι5 οϑί, 

Δ Ὁ ἸποΥροϊαίοσθ ἤθβοΪῸ απὸ ἀπ ΑἸΠΟμΙΒ πὶ ΑἸοχαπανῖδο οομῆοίοβ 

6556. βίαπιθη5. Ὁ αϊοαη απο βοπίο, ἰαθαπᾶθ τηπ]ΐαθ 5απὺ 1} 

ΑΘΒΟΠΎ]Ο ποβίσο,, ᾿π θυ ΡΟ] ΟΠ 6 5 ΡῬδιιΟἰ ΒΒ πη 6., πΘύ τι [Ὁ γ 6. π]]Π τὴ 

ΠΑΡΘτητιΒ ΒΟΥ ΡίοΥΘ Σ γϑίθυθηι πος ΟΟΥΤρίοαθ ΘΘΠΘΥ̓͂Θ ΤΠ ΠῈ5 ἴπ- 

ἐδούπτη. Ηππο Ἰοοττη, απΘ}}Ὶ ᾿ρϑᾶ ΠΠΙΠΘΤΟΥΊΙ ΠῚ Τϑίϊ0 Θ᾽ ΠΤ] ΤΠ 6580 

ουϊηοῖί, ὅπη βοιηςθη γι ογανγὶζαίο οὐ νϑυθουτ πὶ Υἱ ΠΡ ΘΗ ΠῚ 

ἈΘΒΟΠΥ ] ΘΠ ατιδη ΤΠ] ΧΙΠ]Θ. ΡΓᾺΘ 856. ἴὉγγ6, ἔπη 60. ΠΘΟΘΒΒΑΙ ΠῚ 

6556. 66η860, π΄ 60 ο͵]θοῖο Ογοδίϊβ ογαίίο, ηὸ ἰοία {ἈΡ1118, τηϑηοᾶ 

οὕ παπἘ 1 οββοί. ϑβαρίθηίου ροοία ἔθος φαορα ροβὲ πιαίυῖβ οδοἄοτη 

τηθηΐο ἰπυθαΐαμη Οτοβίθμ. ἠαιηδηιαιο Εἰ} 115. οχαρὶαηαθπτη Πᾶθο 

1τοσιὴ ΘΧΡΟΠΘΥΘ πο] (παρέντι δ᾽ οὐκ ἐρῷ τὴν ὑγείαν γ. 1028); 

Βδριθηΐοῦ ἰἄθμι Ποὺ Ιοθὺ οὐπηΐα δ᾽ ΠΡ. Πα πὴ ΡΟΥΒΘΟτπι5. οϑὺ : σοῦ! 
" - ͵ ἐ » 

γαρ τούουτο ΕΥΤΟΟΥ ῶς εἰ τροχτουειν 
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Τοιοῖσδε χρησμοῖς ἀρα χρὴ πεποιϑέναι, 

κεὶ μὴ πέποιϑα, τοὔργον ἔστ᾽ ἐργαστέον --- 

πολλοὶ γὰρ εἰς ἕν συμπίτνουσιν ἵμεροι, 

ϑεοῦ τ᾽ ἐφετμαὶ καὶ πατρὸς πένϑος μέγα, 3.0 

800 καὶ πρὸς πιέζει χρημάτων ἀχηνία --- 

τὸ μὴ πολίτας εὐχλεεστάτους βροτῶν, 

Τροίας ἀναστατῆρας εὐδόξῳ φρενὶ, 

δυοῖν γυναιχοῖν ὧδ᾽ ὑπηκόους πέλειν. 
ϑήλεια γὰρ φρήν᾽ ἡὶ δ᾽ ἐμή -- τάχ᾽ εἴσεται. 300 

ΧΟΡΟΣ. 

805 ᾿Αλλ ὦ μεγάλαι ἸΠοῖραι, Ζ4ιόϑεν 

290 ἄρα Μ. ἄρα δίδη]., ποᾷὰο ἴαιπθῃ δάάροηαιμη ἰηπΐουτσο- 

σϑϊλου!β βίρηθιπι. Ἠθοίθ 5010]. χατὰ ἀπόφασιν ἀναγνωδτέον. 

298-ϑθϑὸὸῦ συμπίπτουσιν Μ. Οοτν. ΤΤΗ. προσπιέζει Μ. Υ οδ65 

αἰνιϑιῦ. ΑΡΥΘ5Ὸ0 ἢ. Ιοοἱ σοηβίσιοίοπμοη ρουβροχὶς ΝΑΘΟΡΟΙΒΡΔΟΙ, 

(Επμοπαᾷ. οἱ ὀχριϊοο. Αθβοι. Ρ. 14), θα υδαβ ροΠαΙ ἴῃ ΡΥ ΘΠ Θβῖῃ 

{ὐῖατη νουβιιαπὶ ροΘίδηι ΟΟμἴ111556, Ῥγοροβίζατη ΘΟ δα πιὴὶ Δα Πα ΧΊΒ56 

ΡῈΣ ἱπδηϊθναμ τὸ μή- Τηνθητιδῖο ΕΠΡῸΥ τὸ μὴ πολίτας τ᾽. 

804. εἰ δὲ μὴ 1|0ν1 οὐ οαϊείοποβ. εἴσεται Ρϑββῖνθ δοοίριιξ, 

αποά ᾿πδααϊίαμη οϑί. Εργθρὶθ νἱν ἀοοίαβ ἴπ Μαβ. ἤμοπ. Χ, Ρ. 402: 

εἰ δ᾽ ἐμὴ ὨΪΒῚ αποα γί οα]τ5 δορτο ἀοβιἀογαίτν, Τίδατιθ ΒΟΥ ρΡ5ὶ 

ἡ δ᾽ ἐμὴ -- ΡΟΙ δροβίορθείη. δθο ἀθοθηΐ ψπινοηθηὶ ΔΗΪΠΊΟΒΙΙΠῚ 

Τογν᾿ ἀππιατιθ, πο ἀαθιαῖο 111 Ἰηἰοιηροβῦνα, δὴ ΤΥ ἴΘ ΠΟ ᾿ΡΑΥΤΙΒ 

51. Αδρίβίμαβ. 

805 5ᾳᾳ. Ξ'δαπίζαῦ κομμιὸς; Ἰαπηοηΐαίϊο 864 βϑρα!οσ Αρᾶ- 

ΠΊΘΙΠΟΠΪΒ, ΠΊΔΠΪΠΙΠ ἱηγοοδίῖίο οἵ ἡπαϑὶ ουοοϑίῖο, Ηοο σΔΥΤΊΘῚ 

ΡΥΪπιι85 ΗοΥηΔηη 5 ΓΌΡΗΪΒ οὐ δ ΙΓ Ρἢ18. αἰβιϊηχῖς, αἀπᾶ8. ΟἸ᾿τη ἃ 

δτδιημηδίϊοῖβ δαποίαϊαβ οβ8δθ ἀοοοῖ ατιὰθ ἴῃ Β0Π0]}18 οχδίδί δᾶ νυ. 

380. 848. 851 οὐ ΡΟ ΟἸΥΤΟΙΌΠῚ Οἰΐδιη δ 3852. Β᾽ 5] στη. ΘΟΙΉΊΠηΟ- 

τηογϑίϊο ; βυϑβίοιηδία βῖνο οδυτ 8. Ραγίοβ γϑοίτιβ αἰγιβοσιιηΐ 18 0}- 
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τῇδε τελευτᾶν, 

ἡ τὸ δίκαιον μεταβαίνει. 

ἀντὶ μὲν ἐχϑρᾶς γλώσσης ἐχϑρὰ 

γλῶσσα τελείσϑω, τοὐφειλοόμενον 810 

510 πρασσουσα Δίχη μέγ᾽ ἀὑὐτεῖ" 
ϑίνοε ἐν Ν . 28 1 , αντὶ δὲ στληγῆς φονίας φονίαν 

πληγὴν τινέτω. δράσαντι παϑεῖν, 
- ! - 

τριγέρων μῦϑος ταῦε φωνεῖ. 814 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

, , Ὦ πάτερ αἰνοπαϑὲς, τί σοι ὄτρ. ἀ. 
͵ 

8165 φάμενος ἢ τί ῥέξας 

τὐχοιμ᾽ ἄγκαϑεν οὐρίσας 
γ7 3 Ἐ) ᾿ , 
ἐνϑαὰ σ᾽ ἔχουσιν ευναῖ; 

τηδητι ἃ] απι6. ΕΠ ἢ ρυηδ απΐάθηλ ρᾶγίθ, 80 --- ϑ1ὅ, Οτδβίοβ 

οὐ ΕἸθοίγσγα ἀο]οΥἹ ἱπαπ]ροπί, οἤοσβ ΟΟΠΒΟ]αίασ ἔγαίγοβ, ουϊρ, 

7αδίαθ οαῖιβᾶθ βθοιημοβ οχιῖα5. ἀαρτσδίθν. 

806 μοῖρε, αἱ ἃ 4118. τηᾶτππι βαρτα δαβουϊρίο, Μ. 

807 ὅ'980]. μεταβαίνει" ἐπινεύει (]. ἐπ ιν ο εἴ). 

810 δίκηαιιέγαυτὶ γ,, ῬΥΪΟΥΘ α ᾿ἴπθοῖία ἰγδηβῆχο, ἴῃ πΔΥΡΊη6 

δαΐοτα δἀβουϊρίο οἶμαι μέγ᾽ αὐτεὶ Μ. 

814 ὦ πάτερ αἰνόπατερ Μ., ἀαϊρα5. γουθῖ5 ΤρμΪ σϑηΐα ΔοοιιβαυΘ 

Ῥοββοῦ ραίγθιη οὐ θ]οση, ΠῸΠ Οτθβίθβ ᾿ΠΟΟΑ 6 τη ϊβουύιη. ΒΘΠ6 

Ηδτί. αἰνοπαϑές, απιοα οἰΐδμη 5010]. ΠΑΡ 556 ραΐο, απὶ Δα βουιρβιΐ 

δεινὰ παϑῶων. 

81δ---817 ἄἀγχαϑεν, ἕ βαρτα χα δἀβουιρίο, Μ. γψαϊρο ἂν ἕχαϑεν; 

ααοα οἰΐαμη θῦπι. ΠΟΥ Ιββἰμηῖ8. ΘΟ 5 γοάπχιί, απ ΟἸϊπὶ τϑοΐθ 

Θιηθηαβϑοί ἄγκαϑεν. Οιυΐά ἰαηὶ γοοίο εἰϊοίμην [αοιιηιῦε 6 ἰοοὶς 

βμρογῖς πἰδημθ αὐ 5ρίος ἔμπας ἐν αγδηιϑουίηι Ὁ παν. ΟΥ. 1242. εἴπερ 
τα βρνν ΞΕ ΤΉ ΤΠ ΤΡ 

γαρ εἴδω γης ἀχοντίζουσ αραί; κλύει. 



ὅτρ. β΄. 
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σχότῳ φαος αντίμοι-- 

ρον" χάριτες δ᾽ ὁμοίως 820 
820 κέκληνται γόος εὐκλεὴς 

προσϑοδόμοις ᾿“τρείδαις. 

ΧΟΡΟΣ. 

Τέκνον, φρόνημα τοῦ ϑανόντος οὐ δαμάζει 
πυρὸς μαλερὰ γνάϑος, 825 
φαίνει δ᾽ ὕστερον οργας᾿ 

8326 ὀτοτύζεται δ᾽ ὁ ϑνήσχων, 

ἀναφαίνεται δ᾽ ὁ βλάπτων, 

918--21 ἰδσοτίμοιρον Μ. Ἑπιομά. Εγίαγαί. ἐναντίον μὲν τὸ 

φῶς τῷ σκότῳ, τοῦτ᾽ ἐότι, πολὺ τὸ μεταξὺ τῶν ζώντων χαὶ τε- 

ϑνεώτων" ὅμὼς δὲ τοῖς προόϑοδόμοις ᾿Ατρείδαις ὁ γόος ὁ εὐκλεὴς 

[ὁμοίως] χάοιτες χένληνται (1. 6. φγαίιις 6586 αϊοίίμ) 5601. Ηδῃο 

1η ο ΡΥ ἰδ ΟΠ ΘΠ γΘυϑΠὶ 6556. οὗ γῸ5 ἰρβὰ ἀοοσοί δ σου ΓΘΒΡΟΠ ΒΊΩΙ, 

αὶ Οτοβίθιῃ ἀπθιαηΐθια οομῆγμιαῖ, ρ]αποῖτπβ ἀβαθ δα ΠΊΟΥΓΙΟΒ 

ῬΘημθίγασθ, ᾿ἰγϑῃ ΘΟΙΤΠῚ ἴῃ ΟΟΟΙΒΟΥΘΒ ᾿Δπηθη ΟΠ 18 ΔΟσΘΠαΙ τηο- 

π6η8. Μα]6 ΒΙοπν, ρτμι. Ὀϊπᾷ. ἱππραπὲ οὐρίσας φάος : μοδὲ 

εὐναί ῬΊΘπ6 ἰῃτουραπροηάιμι 6586. οὔϊδπη οχ Δ 5 ΌΡ Πα 60] τιν. 

Ὁμοίως, Υ. 819, ποη γαϊοὶ ὁμῶς 564 ὁμῶς, δίατιθ Πὰθ 'ρβᾶθ γοοῦ]δθ 

ΡΥ τι. πο αἰ υθαμί. 

828 ἡ μαλερὰ Μ. Αὐἰσα]απι ἀο]ονῖε Ῥόγβοη, 

828-20 ὁ ϑνήόχων (ϑυγιόχων Μ.0) οἱ ὁ βλάπτων ναϊρο 8"- 

Βιχᾶθ τηογίπππι οἱ ᾿πἰουθοίοσοπι ἱπίουργοίαπίαν : 1πᾷ βοπδὲ τηοτῖ- 

δπίθπι, μοο ἰηζουϑοΐοσοβ Ρουβθαπθηΐθη. Ῥ]αηοῖπβ οαῖπ Ππαθοὲ σἱτη 

ΔΥΟΔΠΔΤη, πὸ οαοαθ ἀδρΙογαία (τππουϊοπίο ἀορ]ογαΐο) 6 νυἱοϊίπια ἄδο- 

ἸΠ0ῃ ΥὙἱΠοΧ (ἀλάστωρ) οχϑιβίαί. Οὐπίστα ᾿πδὲϊ8 ΠῸῚ 50] {18 γ6] 

ΘΟΥ̓ΡΟΤΊΡτιΒ. πλπι{1] 018. ΤΟΥ ΠΟΤ Π Ὑἱβ ἸΠ Πρ ταγ. Υ, δᾶ 484. Τία- 

46 μᾶθοὸ ΠΙΡΟσοσαπι δα Ῥαΐγῖβ ἐπιηα]παπι Ἰαπηοηΐαῖῖο οχ ΠΠ]Ουττὴ 

[θη ροστη ΟΡΙΠοπΘ. ΠΟ 80] πὶ ρΡἱοίαΐθοιη Ππαροὲ, 56 δὰ ἱποορία 

ῬΓΌΒΡΟΓΘ Ρουαροηα πθοοββᾶυῖδ οδῖ, 



4] 

πατέρων τε χαπιτεσόντων 
κύτος ἔνδικον ματεύει 380 
ς ν 5 Ν , 

δοπὰν ἀμφιλαφὴς ταραχϑείς. 

ἩΖΕΚΤΡΑ͂. 

380 Κλῦϑίἰ νυν, ὦ πάτερ, ἐν μέρει 
πολυδάχρυτα πένϑη. 

δίπαις τοί σ᾽ ἐπιτύμβιος 

ϑρῆνος ἀναστενάζει. 385 
τάφος δ᾽ ἱκέτας δέδε-- 

8365 χται φυγάδας 9᾽ ὁμοίως. 

821---29 πατέρωντε γαὶ τεχόντων γόοό ἐἥδιχο ματεύει τὸ πᾶν. 

Μ. Τιοοῦπὶ ψ δ 115 οὐ Ἰηἰου γί 1 τι5. οὐ Θουυ οί Οθτι5 ἰοπίδξαχα 

ΘΠ Πἄανΐ ὁ 56ΠΟ]1ο : ὅμως οὐκ ἠρειιεῖ ἡ ψυχη᾽ ζητεῖ γὰρ παντελῶς 

ταρασδομιέγνη τὴν ἐχδίχησιν. ΝΕΡΊ σϑηϊπβ απ! ἄθτη 56}0]. 68 480 

ΒᾺΡ ΟΟἾ]15 παρα Ἰηϊογργθίαίιβ δῦ, 564 ραΐϊοῦ δπὶ ΠῸΠ 16 οΊ556 

γόος; οὐ απ ππαπδηη αἰχιΐ γόος ταρασόεται ὃ ἴπη0ὺ τηᾶη65 ᾿ἰρ81 

γ61 ροίϊι5 τηϑηῖπ) 1Χ8, Ρ]αποίθιι5 οχοϊίαία, {πβίδτη νἱπαϊοίδιῃ 

οχρϑίθσο αἸοϊίαυ. Καππεόόντων ((ὐ οὐ Καὶ οοηξιβα νἱάϊτητιβ βαρτᾶ 

γ. 101 οἱ ν᾽ ἀθ πηι πιΐτα 986. 969) οβὺ σαοϑογμηι, τιῦ γν. 2860 πεστωχό-- 

τῶν οἱ Αρϑιη. 1498 χάππεύε, χάτϑανε. Κύτος ἴατα ᾶθιι οϑύ απο 

ΒΈΡΤα φούγημα οἱ θργαί : γν. οἴδιη νυν. 89. Οτπὶ ἐνδεκον ῥοπάν 

Θομΐδι ῥοπῇ δίνας, ν-. ὅδ. ᾿Δμφιλαφὴς 5680]. Ἰηϊουργυοίαίαν σαντελῶς. 

Ὁ βάθη οπΐαπο τοάάαμι, ΒαΉ]οῦ οομ͵θοοταῦ τϑαγνόντων, Παγί. 

(ᾳππθπὶ 50] πη ΠῸΒ ὙΟΥΒΤΙ5 ἴῃ ὉΠΙΨΘΥΒτμ γϑοΐθ 1τ0]]ΟΧΊ556. ν]460) 

χατϑανόντων, 7αδῖο ἸΟΡΊΒ ἃ ΠΠΡγ15 τϑοθαθηΐοβ, Πᾶομπι. ῥοσάν, 

ΒδιὴΡ. ἴῃ τηθηΐθπὶ ψϑηθγαΐ γόος, απ 1 ὅαγο τοήθοῖδ, 5064. ποῃ 

ἀοθοραΐ 1π Α]ῖα ομηηἶΐα ἀΡῖτο. Οὐ 5ἰζ τηουίαὶ ἰσᾶπὶ οἸηηΐ τηοᾶο 

Β.Πηθ]Παγο, ἰούμππη ΟΔγηθη ἀοοοί οὐ ργδθοῖριιο οομνϊοῖα (ὀγείδη) 

νυν. 488---Οο8 δὰ Θχοϊίδηαο5 τηᾶπ65 Οππηπ]αίδ. 

880 χλῦϑιε νῦν Μ. 

992 δίπαιόδ τοὶδ ἐπιτυμβιδίοισ Μ, Ἐπηοπᾶ. οι οὐ Ηοσμι. ΟἹ τη. 

θ 



ὅτρ. γ᾽. 

» ᾽ Ὑ » 

τί τὠνδ᾽ εὑ; τί δ᾽ ἀτερ κακῶν; 
͵ 

οὐχ ἀτρίαχτος ἄτα; 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿Αλλ ἔτ᾽ ἂν ἐκ τῶνδε ϑεὺς χρήζων 840 
ϑείη κελάδους εὐφϑογγοτέρους" 

840 ἀντὶ δὲ ϑρήνων ἐπιτυμβιδίων 

παιὰν μελάϑροις ἐν βασιλείοις 

γνξοχρᾶτα φίλον κομίσειεν. 

ΟΡΈΣΤΕΙΣ, 

Εἰ γὰρ ὑπ᾽ Ἰλίῳ 845 

ΕΣ 

940---42 «“αίων οἵ κομίζοι Μ. Οὐοτν. ΒΙομῖ, οἱ Ῥουβ. χατο- 

πάζοι Ἡ. Τ,.. ΑἸγοηβ. Ῥαρ]ϊθθη 5680]. αὔονῦ Ἰηςουργοίδιϊοπθια : 
᾽ " Ἐν αὰ ς ἢ "5 ᾿ 
Ορέστην τὸν νεωστὶ δυγχραϑέντα ημῖν. οἱ δὲ νεογρᾶτα τὴν ἐπὶ 

- , . ; ᾽ ἘΣ ἢ Ὁ ᾽ ὙΠ τῦτος , ᾿ 
γεχρῷ ὅπονδὴν (ἴὴ0 τὴν οὐχ ἐπὶ γεχρῷγ αλλ ἐπὶ δείπνῳ δπονδην)}ὄ 

Ηδηο σὑϑύδμη 6556 ἰπ 6] οχὶΐ Επρον (Δα5. ἈΠοη. ΧΙ], Ρ. 189 544.) 
ᾷ Η β Ηἱΐ ] , ψι - Ζ ε « 

οὐ ἀοοοῖ ΗοΒυ ΟΠ βΊοβδα γεοχρατοι», τινὲς χρατῆρες ἐλέγοντο, ὧν ἢ 
- Ἧ ͵ 5 ᾿ κς Α .γ" -- 

χρῆσις διττὴ χκαϑειστηχει" ἔν τὸ γαρ τοῖς περιδείπνοις (5111 ΘΟ Υ115) 

χαὶ ἐν ταῖς ἑστιάδσεόσιν ἤγουν ὅπονδαὶς. ΡῬγο ἰαπιοιπξαιϊονῖδιις αα 

φιον ἐπεὶ ἐμγυμείαιι ραν ἴηι ἀοθῖο τϑηΐα ἰδ αἰΐοηος ἰαοίας (το ὑγβίθβ, 

4 8165 τπιοο οἰ απ οθαμίιν) οοηιξαὐίίαν. Υ. Χϑπορη. ὥγιηρ. 2, 1 
ν τ " , .Σ ᾿ ὡς δ᾽ αφηρέϑησαν αἱ τραπέζαι καὶ ἐσπείδαντο χαὶ ἐπαιάνιδαν, ῬΙαί. 

ΚΡ. Ρ. 1760 Α, Ῥ]αΐοπθπι οοιηϊοσπι ἃρ. Αἴπθη. ΧΥ͂, Ρ». θθῦὅ Β, 

ΠῚ τηθη 515. το οὐΪ8 Φομηΐηιι8. Οοθπὰ αἰοἰς γροχρᾶτά τις ποιείτω, 

πΘΟμοΝ ΑΘΒ0}. ἔρτῃ. 482 Π. Ἐταρτηθηζιπι ὩΠΟΠΥ απ αποα οχϑβίαϊὶ 

ἴῃ ΒΟΠΟ]ΪΟ δα ποβίγαπι ἸΟΟτιπῚ πιι{110, γεοχρᾶτα  χρατῆρα Ἔ ἢ 

νεοχρῆτου τ᾽ εἰδεπιλει βομένας, απ ΑΤΟΒ]ΟΟΝΙ ἀρ. 5680]. ΑΘΒΟΠ. 

Ῥυοι. 616 (ἢν. 9 ΒΟΥΡΊΣ) νϑυβῖρα5, απ] 5. οἰνταπὶ οοΥ̓ΡοΥὰ πϑαΐγαρα 

ΘΟΠΑ͂Ι Πα θομΐαν, ΘΟΠΪ αΠΡῚ ρμοίοϑε ἤπιπο ἴῃ τηοάιτμη : 

Κρύπτωμεν δ᾽ ἀνιηρὰ Ποσειδάωνος ἀναχτος 

δῶρα, νεοχρητοῦυ τ᾽ εἰδεπιλει ϑομένας 
, 

(δπονδας) . - . 
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, , , 
προς τινος “υκίων, πατξρ, 

8345 δορίδματος κατηναρίσϑης, 

λων ἂν εὔκλειαν ἐν δόμοισιν 
, .ς. 9 ! 2 ( 5. 

τέχνων τ᾽ ἕν χελδυϑοις ἐπιστρεπτὸν αἰ 850 
) 

χτίσας πολύχωστον ἂν εἶχες 

τάφον διαποντίου γᾶς 
! 8560 δωμασιν εὐφόρητον. 

ΧΌΡΟΣ. 

(ίλος φίλοισι τοῖς ἐχεῖ χαλῶς ϑανοῦσιν 855 ἀντ. β΄. 

κατὰ χϑονὸς ἐμπρέπων 

σεμνότιμος ἀνάχκτωρ, 

προπολὸς τε τῶν μεγίστων 
- -“ ’ 

38ῦ5 χϑονίων ἐχεῖ τυράννων" 

846 δορίτμητού κατεγαρίσϑησ Μ. Οουν, ϑδίδη!. οἱ Ἡ  γτη. 

847. 48 τέκνων τε γελεύϑοιό ἐπιστρεπτὸν αἰῶνα χτίδσασ Μ. 

ἐν ἰηβδυαῖ Υ7811. ἐν χελεύϑοις οὐ ἐν δόμοισιν 1πΐθυ 56. ΟΡροιμτηία}. 

Πθοίθ 5610]. ὡς τοὺς ἀπαντῷντας ἐπιστοέφεσϑαι πρὸς ϑέαν ἡμῶν. 

ΟἿ ὅορ!ι. ΕἸ. 9716. Εουτηδιη αἰῷ τοβεϊαϊ Η. Τι. ΑΠσΘηΒ. οχ ΒΟΚΙς, 

Απθοά. ρ. 808, 17 : αἰῶ τὸν αἰῶνα κατὰ ἀποχοπὴν Αἰόχύλος 

εἶπεν. 

849 διαποντιουτᾶδσ Μ. Ἐπιομα. Ταση. Οοίουτιη ΑΘΒΟΠΎ τὴ 

ΠῚ. γΘΥΒΙ 5 ΟΧΡΥ βϑίδθο Ηοπι. Οα. 1, 290 546. απ πα πιπὴ ἃ ΥἹΥῚΒ 

ἀοοῦβ δαποίδίπμ οϑύ. 

ϑ8δδ Πλούτωνος καὶ Περδεφόνης 56101. Ποοίο. χϑονίων 

τυράννων, απ ἰηΐνα ν. 89 γχϑονίων τιιαί οἱ γ. 401 γερτέρων 

τυραννίδες ὙΟΟΘΔῊ 1)", ΟΟΠΊΘ5. οἱ Ἰη]η1β[ο}" οδϑοῖ ΑΘ ΘΙΏΘΠηΠΟ, 51 ᾿πιδία 

Οἱ Ρουβοιία οϑϑθηΐ. Υ. Νδθροβθ80} Ναοϊήοηι. Τίιοοὶ. ρ. 408. 

Αἀ46 Επιὶρ. ΑΙο, 140 : Αἵδου γύμφᾳ παρεδρεύοις οἱ Τ)οπποβίἢ. 

Ἐριῦ. Ρ. 1899 οχίν. 46. οἰνῖθιιβ πὶ ργὸ ραίσϊα οι πογαηῦ σαρ- 
«Ὁ ν ᾿ Ξ ᾿ "ἢ ᾿ 

ἐδρους εἰχοτως αν τις φῆσαι τοὶς χατω ϑεοὶς εἶναι. 



; ΄ 

ΟΥ̓Τ. Υ̓ - 

βασιλεὺς γὰρ ἦν, ὄφρ᾽ ἔζη, 80.) 
μόριμον λάχος πιπλάντων 

χεροῖν πεισίβροτον τε βάκτρον. 

ἩΖΕΚΤΡ Α. 

ΠΠηδ᾽ ὑπὸ Τρωΐοις 

860 τείχεσι φϑίμενος, πάτερ, 

μετ᾽ ἄλλων δουριχμῆτι λαῷ 865 
παρὰ Σχαμάνδρου πόρον τεϑάφϑαι" 
πάρος δ᾽ ἢ χτανόντεσσιν οὕτως δαμῆναι, 

900 ἦν; ΒΈΌΡΓα βΒουϊρίο ὅ, ὄφρα ἐζηό Μ. Τογίδηι, ποὴ βθοῦη- 

ἄδυη, Ρϑυβοπδὴ θη γϑϑυϊταϊῦ Ηθγη. ΟΠοΥιΒ. ομΐτη ἔγαῖγοβ Ἀ110- 

ααἰζαγ, ΠΟ ΑΘ ΔΙΠΘΙΩΠΟΠ ΘΙ, οὗ 5610]. δα ΕἸοοίταθ ραγῖθβ ᾿πβθα θη ΐθ5 

αἀδουϊρδις ἀπέστρεψε τὸν λόγον εἰς τὸν πατέρα αὐτοῦ (αὐτῆς Ὁ 

αὖϑις ὃ). 

861. ὅϑ πιμιπλάντων οἷ πισίμιβοοτόν τε Μ. Κοα οηΐηι θαι, 

ἄν ἦν υἱοϊς οΥὐαί, οογμηὶ χφμὶ δοἰ δὴ αἰοηιίψιιο βαΐο εἱδὲ ἀδοοϊνίινι 

γηίμην πυειι5 ααἀϊπρίοὐ αν! ἱ. 6. ΥὙῸΧ Ὑϑρτπὶ, αποα ἴπ ΤΙΠΙΥΘΥΒΊΤΩ 

᾿πίοΠθχουιπΐ Βα ον ΕΠΡΘΥ 411, ἴῃ ΒΙΠΡῚΠ15 ἃ γοῖῸ ἈΡΟΥΥΔηΐΟ5 

ῬΥΟΙΔΕΒ. ΘΟΠ ἸΘΟὐτι 115. ΠῸῚ ΠΘΟΘΕΒΑΤΙΪΒ, χεροῖν Θδΐ ΡΠ ΘΕΤΙΒ, μόριον 

λάχος ᾿Ππδβίταπί Επιπι. ν. 217 εὐνὴ μόρσιμος οἵ 594 τοῦτο γὰρ 

λάχος . . οῖρ᾽ ἐπέκλωσεν. Ἑδάοπι γ6 615. πυππογὰ βιρϊβοαν τ οπι. 

Π. ΠΙ, 179, δὶ Αρδιηθππο ργδθᾶϊ αι αἰμιφότερον, βασιλεύς τ᾽ 

ἀγαϑὸς χρατερός τ᾿ αἰχμητῆς οὐ 1, 258 οἱ περὶ μὲν βουλὴν Δαναῶν, 

περὶ δ᾽ ἐστὲ μιάχεσϑαι. 

809---Ο2 γυναιχιχῶς οὐδὲ τοὐτῷ ἀρέόσχεται; ἀλλὰ τῷ μηδὲ τὴν 

ἀρχὴν ἀνηρῖσϑαι 80801. Οδίθσαμι Μ. Τρωΐασ τείχεσσι, αἀπὰθ Ηοτπι. 

οὐ Ηδθαίῃ, δορικιῆτι» αποᾶ ΒΙοπί., τέϑαψαι, φαοᾶ Η. 1. ΑἸ γΘῚΒ 

οπποπᾶαν!. τεϑάφϑαι οομβηπιαῖαν ΒΟ Πο]ο λείπει τὸ ὥφειλες. 

Β[Δ}]. οἱ Ἤν. μετ᾽ ἄλλῳ. 

808-ΟΘ0 σπάροό δ᾽ οἱ χτανόντεό νιν οὕτω δαμῆναι ϑανατη- 

φόρον αἶσαν Μ. νιν ἴοντῖ ποααῖϊξ, αασαπι Ἐ]Θοῖσα ραΐγοιι Δ] ιδέαγ. 
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χείνων ϑανατηφόρον αἶσαν 
, 

305 πρόσω τινὰ πυνϑάνεσϑαι 870 

τῶνδε πόνων ἄπειρον. 

ΧΟΡΟΣ. 

, » 

Ταῦτα μὲν, ὦ παῖ, κρείσσονα χρυσοῦ, 
ἝΝ 

ΝῚ ,λ δὲ ,} ς ᾿ 

μεγάλης δὲ τύχης καὶ ὑπερβορέου 
"-- -» ! ͵ 

μείζονα φωνεῖς" δύνασαι γαρ. 
"» .“ -» , 

8170 ἀλλὰ διπλῆς γὰρ τῆσδε μαραγνὴης 816 

δοῦτος ἱκνεῖται, τῶν μὲν ἀρωγοὶ 
Ν --ο ,᾽ 

κατὰ γῆς ἤδη -«. - -᾿ 
τᾷ , 25. ὦ 

τῶν δὲ κρατούντων χέρες οὐχ ὁσιαι, 
" , 

στυγερῶν τούτῳ, 

8710 παισὶ δὲ μᾶλλον γεγένηνται. 

Ῥαϊίοὶ βου θθηᾶτιμη 6556 7 χτανόντεσσιν Θὖ ΒιΡΡ]οπ τι χεένων, {Ππ|4 

͵άτα ΥΥ δ] ἀπιθυτιτὴ [6116 χῖββ σἱάθο. β΄ ΠΟ] ἃ δα παποὸ Ἰοοπη Ἰἰδοογα 

διηΐ, 564 αποᾶ ἴῃ Μ. δαδβουϊρίπι οβί τοῖς ἐχείνων ἴογίαββθ ἰθχίιβ 

᾿πίθρυϊουῖβ νοβερία οομίϊποί. δοοθ οὕτως (οὕτω ῬΟΥΒ.) ὙΘΙΊΠΙ, 

απὸ Ραΐθυ ΡΥ, ΠΟΥ ΕΒ. ΘὍΠΤΙ5. Οἱ ΟρρΡομϊζαν ατοα Ογοβίθβ. ορία- 

γογαί, Μὸχ πρόσω (πρόσσω Μ.) νἱἀθίπν ο5560. οὐ] αν ατὴ ρᾶσγίϊ- 

οα]Δ6 πάρος, πἰ πρὶν - - - ποὶν ἢ» ποότερον . - - πρὶν ἤ αἸοισαν : 

ἃρίθ ΕἼΟΥ (1. 1. Ρ. 21) αἰ] Η65. β]οβδαπι πρόσω" ἐμπροόϑεν; 

πρὸ τούτου. 

809 φωγεὶ. ὁ δυνᾶσαι γὰρ Μ. ϑομιοϊίοι ῥάδιον γὰρ τὸ εὖχε- 

σϑαι οοπῆινιηαὶ Ηδυτπδηηΐ οι θ  ἀδι! ΟΠ Ιη. 

810--τὖ Τηϊογργοίθβ ΠΟΉΜ1]11 μαίαπί, οπόστπη απ ρΡ]1οἱ ἄο]ογο 

56. Ῥογοσ]βτπη. ργαθάϊοανθ, απο ΠΟ ΟΥτιπ αἰ ΘΠ ΒΟΥῸ5. ΤΟΥ] 5] ηΐ, 

ΟΡΡΥΘΒΒΟΤΟΒ τορηιθηῦ. Οπὶ Ἰοπρο ἃ ροθίαθ τηθηΐθ ἈΡθυυδυτηΐ. Νδιη 

ααἴθτιβ ΟΡ  ] δ η τ πὰ Π6 5, ἸΠΪΤΉΪΟΙ βιιηῦ ΒΟΘ]ΘΥΘ Ἰπ τ] δ, ΘΟΥΊΙΠῚ 

οατιδὰ ΟΧ ΑΘΒΟΒΥΙ βθηξθηϊία ΠΟ τη8]6, 864. ορίϊπηθ 86. μαθοί. 

Ηοο ἀϊοῖϊξ ὁδμοστιβ, {ταΐγθϑ, αὖ βο]οῖ, δά νἱημαϊοῖαθ οοηβ1Π1α οὐ υἱοῖο- 
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ΟΡΕΣΤΉΣ. 

Τοῦτο διαμπερὲς οὖς 380 

χκεϑ'᾽ ἅπερ τε βέλος. 

Ζεῦ Ζεῦ, κάτωϑεν ἀμ- 

πέμπων ὑστερύποινον ἄταν, 

ΥΙΔΘ. ΒΡΘΠῚ ΘΥΙΡΘΏηΒ. Βογμηὶ (ἀπρῖοα οηῖηι ἰαηιοηίαίο ἵ ΟΥσιηι 

ρϑηθί"αἱ) 7αηὶ εὶς «μαῖα δμὺ ἰογγα ργαθϑίο σμηὶ, ἐἰὶ φεὶ ἱπιρονίίαπί 

βοοίογαίας πιαπῖις παδοηὶ, ἡμοῖδὶ ἰμμῖο (Δ Ρατηοτηποη), πιασὶς οἰΐαπι 

ἰμιῦιις ἰἰδονὶς (αποὸβ οὖ ραῖθ οὐ ορῖριιβ οἱ ἱπηρθυῖο θυϊναυπηξ) 

ἱπυϊδι. Φάτα νἱάθδτητβ βίπρι]α. ῬΙΔΠΟΙθτ5 τη ηθ85 αυδδὶ ὙΘΥΌΘΤΘ 

(μαράγμης Μ.}) οχοῖίαν! αἰοτιηΐαν, τηθίδρ ποτα ῬΥΟΥΒιι5. ΑΘΒΟΠΎ θᾶ. 

γιάθ 492 ἀρ’ ἐξεγείρει τοὶσδ᾽ ονείδεσιν ; πάτερ; Εππι. 168 ὄνειδος 

ἐνον ἔτυψεν δίχαν διφρηλάτου μεδσολαβεὶ χέντρῳγ, ἴθ. Ῥά110 ἱπῆτα 

μαστίχτορος - -- κρύος, ἀθῃΐαπθ, π6 ἸΟΠρΙσα5. ἴθ ΔΡΊΘροτι, αὶ 

Βα ὙΘΥΒι5 8710. 7. Ῥοβὲ δὴ ᾿Ιδοιπδθ βίρτια ροϑιιΐ, ἡπᾶπα 

οὐ ΒΘ η51.18 ᾿πηρουθοῖαβ οἵ ΠΠΊΘΥῚ πηπ{1}} ἀοπηοηβίγαηξ : ογαπΐ Θηΐτη 

Βῖο ἰσῖα ἰθυποστιτὴ ΟΥ̓ ητπιπὶ βγβίθιηδία ἀπαραθβίϊοα, τὸ βαρτὰ 808--- 

848: ΜΜῈῸΣ δτυγερῶν τούτων οἱ γεγένηται Μ. οἱ 5010]. Οὐπ͵]θοοχτπξ 

ὄτυγερῶν γ᾽ ὄντων, δτυγερὸν τοῦτ᾽ ὃν, τοῦτ᾽ οὖν, ἅ]1ὰ, ἀαππι 7ατα- 

ἀπάππι ΒΑΠῚΡ. οπιθηἀαϊοπμθπι τούτῳ τηοχβίγαββθί, αᾶ πὶ ὙΘΥΔΠῚ 6556 

ὙΘΥΒῈ5 ΒΘΟ ΘΗ Β οἸαιηαῦ, ἀπτητηοᾶο οπη ΒοΙϊββοηδᾶο βου θα5. γεγέ- 

νηνται. ΑΒβδιηθθημο, Δα ΟἾτι8. ἐππλ] τὴ ἢὰθ ῬΥΘΟΘ5. Γππάπιπτθν ΒΟ 

οὐ ν᾿ ὅ8δ0 αὐᾶβὶ Ργϑθβθ 8 ἀθιηιοηβίσανο ἀθβιρηδίαν, οδαῖιθ δὲ 

ῬΓΔΘΟΙαγα ΟΔΥΠΛΪΠ8 νἱδ πἰ οἴϊδηη ἸΘοίοΥ 115 ΡΥΆΘΒΘῺΒ. δά65850. δὲ 

ααδοοῦππαθθ ἴῃ μᾶο ἔΆθα]α ἤαπί ἴρ56. σι θουπαγθ υἱἀθαΐαγ. 

816 54α64ᾳ. Φ84πὶ ΟΠΟΥ ὙΟΥΡῚΒ ΟΎΔΥΙΒΒΙ ΠῚ8. ἃ Ἰαπηθη αι ΟΣ θῈ15 

αρδίγδοίιβ, 4605 υἱ μα 1065 ᾿ηνοοαΐ Οτθβίθβ, ΒΟΤΟΥ οἰ πη π πο ΠΈΘΙΘ]Β 

ἰπάα]ρσοί. Ηδθο βθουπᾶδ ΟΑΥΤΪβ. ραγίθ σοηἸπΠΘμἕαῦ 80 πος γοῦϑι 

ἀδαὰθ δ 420. αϊρο βίσορμα απαγία οὐ ααϊηία ΕἸδοῖγαθ ἐὐἸδυυπη ἔτ, 

δΔη 5ΌΡμ86 Οτοϑ. ΜΙῈῚ απαγίππι 5. ΓΟΡΠ ΓΤ. ΡΔΥ ὙΠ 1018. 6556 

νἰδοῦισ, αὐἰπίτι8 νἱγρίηϊδβ. --- ὡὧσ ἵκετο Μ. Ηοο Ποχπι. οογτοχίξ, 

οὖς οδὲ ορτορία βομχι: οππθηδαΐῖο. 

“πω. 
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-. , 

880 βροτῶν τλάμονι καὶ πανούργῳ 
χειρὶ, τοχεῦσι δ᾽ ὅμως τελεῖται. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἐφυμνῆσαι γένοιτό μοι πυκά-- 

ἐντ᾽ Ολολυγμὸν ἀνδρὸς 886 

ϑεινομένου, γυναιχὸς τ᾽ 

8386 ὀλλυμένας᾽" τί γορ κεύ-- 

ϑω, φρενὸς οἷον ἔμστας 

ποτᾶται, πάροιϑεν δὲ πρῴρας 390 
δριμὺς ἄηται κραδίας 

ϑυμὸς ἔγκοτον στύγος; 

880. 81 5610]. τῇ χειρὶ Κλυταιμνηότρας χαὶ Αἰγίσϑου, χαοά 

ΥΘοθη ΟΥο85. βθοιϊ γαυὶὰβ ΟΟΠ]ΘΟἴΠσαΒ. Ῥγοΐία!ουθ, πθαπ6 δπΊ6ῃ 

Ἰοοιτη Θχρθαϊγοσυτηΐ, ΠῚ ΟΟΠ]ΘΟἴτΥ15, 5664 ᾿ηἰουργθίδιομθ δρθπίθιη. 

Ἐδοίΐητιβ τῖθ ἱπηρῖ πὶ ΟΡ ζαστιβ Ογοβδίθβ υἱπαϊοίΐαη 415. Ρῥ]οἰΐδπη 

ΤῊΟΥἕΆ]1πιπ τηϑηῖ Τηϊβοῦα δὲ ΔΙΠΌΟΙ ΘΧΙΡῚ αἸΟΙ, 564 ἰδιηθη Ρ1Ὸ 

Ραθηΐθ οχὶρὶ. Ηδπο βθηςθηζδιη ΜΘ Θ61 βουιρίπστα ορέϊπα (Πἰδὶ 

αποά τλήμονι ΒΡ 60) βιρρθαϊίαί νἱγρι]α ροβί ἄταν Ροβίία, βῖίοπε ἴῃ 

Δη ἸΒίσορ μα ροβῦ οΟ]οη απαγίαπι 1 ΘΥΡ ησῚὐα, ΒΟΠΟΙΙΟη ἴα τὸ 

ἴσον καὶ διιοιον τῷ σπατοί που φυλαχϑτ αα14 ΒΙΡῚ νϑ]ϊξ ποβοῖο, 

ὩΪδῚ Γοσίθ ἔγαργηθηΐιμι οϑί ἸΟΠ σΊΟΥβΒ Δα πο δι! οηἾ5, αππᾶ ΑΙ ΘΠ ΠΟΙ 5 

οδοάρτη πθίδπδηη. ΡῸῚ πϑἔασπαάτιηι ΓΔ οἰτ5 Θ ΧΡ Ι Δ η ἀδπὶ 6556 ἀοσοθθαίαν : 

ἔχανες ὃν οὐ χρῆν; καὶ τὸ τὴ χρεὼν πάϑε. 

882. 88 σευχήεντ᾽ Μ. πυχάεντ᾽ Ὀϊπά. 6011. ΤΠοορποβέ. Ρ. 28, 

12, πρὶ συχᾶες ΡΟΥ ἰόχυρόν ΘΧρομῖίαν. Οαθᾶθμη. ᾿πηργο ΒΟΥ 

δοβθης ΔΟΥῚ τ]π]αίτπι οχοῖροσθ. [)ὴ6. ΟἸδιηοῦο πὸ τη]]16 185. ἴῃ 

5ΒΔΟΥΗ Οἱ8. νἹΟΠΠ] γι πὶ Οαβτιπι ΡγΟΒΘα τ ΒΟ] Ραπέ, ν. δα ἄραμι. 1002. 

980--89 ϑεῖον ἐμπαό Μ. οἱ 50}0]. οἷον Ηδυηι. ἄηται χαρδίας 

Μ. ἦται καρδίας Ῥογ8. δριμὺ κγάϑηται χραδίας ϑυιάδος Η. 1. 

ΑΒΥΘηΒ, 8111 4118. [μπθο οἸαυῖτιβ οδέ ροοίδπι πϑαπθ ἄγται, τιθαπ6 
Σ Ω 5 Β . . 
ηταιγ Ὥθαῖθ χαϑηται ΒΟΥ Ρ51556, ϑβδθηΐίθηθα ἃ πο Ἰοοὺ α]ϊοηὰ, 
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ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ἀντ. ὅ.390 Καὶ πότ᾽ ἂν ἀμφιϑαλὴς 

Ζεὺς ἐπὶ χεῖρα βάλοι; 805 
φεῦ φεῦ, κάρανα δα-- 
ἵξαι πιστὰ γένοιτο χώρᾳ. 

δίκαν δ᾽ ἐξ ἀδίκων ἀπαιτῶ. 

ἰρδηβ]αίϊομθ ἱπθρία γ6 1] ρούϊι5. 118. Κ0Π0]. δ πρῷρας δΔαδβουῖρβις 

τῆς ὄψεως μου; ὉΠ ΒΌΒΡΙΟΟΥ ἴῃ ἄηται Ἰαΐθγο σνουθαμῃ υἱοὶ, 

πθηο ἔδυ ἴῃ ΠΠΟΘΈΠῚ : 

δριμὺ ϑεᾶται χραδίας 

ϑυιάδος ἔγχοτον στύγος; 

μὰ οηΐηι σοἴοηι 5ρθοΐοηι, χα αἰΐψμο αὐ πιοηίοηι «ἀνοίαιί (Υ. Αδαια. 

982), οἱ φιαμὲ ῬγΌΡαΘ (1. 6. ΟΥ̓, ΟΟΥῚ5. απιᾶ51 Ο0115) οὐνονβαηίοηι 

ἀομίο σον! οονἀϊς γαῤταάϊ (γαϊϊοϊ 115) ἐμ οηδα να. Υ. δορί, 888 

βλάστημα χαλλίπρφρον; ἀνδρόπαις αὶ 70 οὐ αὰδθ δὰ Αδρδῃη). ν. 104 

δάποίαν ππτ|8. 

890 χαί ποτ᾽ ἀν Μ. ὅουν. ϑβίδῃὶ!. ἀμφιϑαλής γοΐοτο δᾶ 

ἀαρ]οθμι απιὰπὶ ΟἸοστι5. ρυδοβαρινις οαθάθτιῃ : [Δ] ππὶ ΘΟΙΠρΡΟΒΙ ΤΟΥ πὶ 

Ρδϊ5. βθοιηᾶα ποη οβί δα σίντι γοβθοδηάδ. 

892. 892. δαίξαό Μ. ψαϊρο ροβὲ πᾶπο γοθθηὶ ἱπέθυ ρι  ἴπιγ, 

ααο ἤὲ αὖ Φαριίον. ἀϊοαίτ τπᾶπτπὶ δαμηονοσο Ροβίαπδμι οδρίΐα 

ΡοΙοα]ουῖ, οἱ γουρὰ σιύτὰ γένοιτο χώρᾳ ἃΡυτιρίο οὈβοῦγθατο Ργὸ- 
ξογαμίασ, βουρδὶ δαΐξαι οἴ οὕπὰ βϑαπθπίθιιβ ἡπηχὶ, βιοιαέ θἔϊδτη 

ΒΠΌΡΙδ6. ΘΟ] ΡΥϊμαππὶ οἱ βοοαπάτπι, του τπιπι οὐ ἀπαγύπμῃ ΘΟ μου θηΐ. 

χάρανα δαΐξαι πιστὰ αἰϊούιιπι οδὺ πὶ ὅρκια (ἀπὰθ βιιπὺ υἱο μια) 

πιστὰ ταμεῖν. {Ππἶπαηι ρον οιιδοὶς (ΕΥγαΘ οαρί εις (ΡΥ ΡΙΡι8.), 

γιαςξὶ υἱοιπιϊς,, [οοάπις ον μοριίο [οὐῖγο ηυϊιὶ σομἰησαί. ἰθητιβ 

ἀἸοομαϊ διάαχ, βοᾷ Αθβοῖυ]ο ἀἴσπιια. ψόοσομι δαΐζειν οἰΐδιι ρα 

Ἡοπιουιθ 1]. ΧΙ, 497 ρμυϊπιὰπι 5. ΠΑ ῦδη ργοάποοστο δαποίανι 

Πυπι. 
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395 κλῦτε δὲ Γᾶ χϑονίων τε, τιμαί. 

ΧΟΡΟΣ. 

2 Ν } , , , 

““1λλὰ νομὸς μὲν φονίας σταγονὰς 400 
, , Ἵ - 

χυμένας ἐς πέδον ἀλλο προσαιτεῖν 
ἘΠ - Ν ΝΥ Ὁ Χ 

αἷμα. βοᾷ γὰρ λοιγος Ἐρινὺν 
- ͵ γ 

παρὼ τῶν πρότερον φϑιμένων ἀτὴν 
(ΥΣ 3.5... εἢ ἌΡΗΝ 5) 

400 ἑτέραν ξταγουσαν ἕπτ᾽ ἄτῃ. 

ΤΓΖΒΙΕΤΡΑΩ. 

Ποῖ ποῖ δρὴ) νερτέρων τυραννίδες ; 406 στρ. ς΄. 

ἔδετε πολυχρατεῖς ἀραὶ 

φϑινομένων, ἔδεσϑ᾽ ᾿ἥτρει-- 

δᾶν τὰ λοίπ᾽’ ἀμηχάνως 

4065 ἔχοντα καὶ δωμάτων 
Ὑ » , , ΩΝ Υ »Ἥ 

ἀτιμα. πᾶ τις τραποιτ᾽ ἂν, ὦ Ζευ; 409 

ΧΟΡΟΣ: 

Πέπαλται δ᾽ αὐτέ μοε φίλον κέαρ ΕΣ 

896 χλῦτε δὲ ταχϑονίων τετιμαι, ϑιρτα μαι δαάδβουϊρίο ἐν, Μ. 

Ἐρτθρίδμι Η. 1,.. ΑΠ ΘΗ 511 οτπηοπἀδίϊομθπι ΕὙΔηΖ οὐ 1)1η4, τθοθρουπηΐ, 

ἩθυΔΉλτ5. ΠΘΒΟΪΟ ΟἿ ΒΡΙΘΥΟΥ͂. 
ν ᾽ ν Ἁ ᾽ ν 

990--Θϑθθ. ἀλλ᾽ ανομού Μ. ον. Ταση. ΜΟΧ λοιγὸν Ερινυό οἱ 

προτέρων Μ. Ἐπηθηα. βομίεσ οἱ Ῥοῦβ. βοᾷ" διὰ βοῆς ἐφέλκεται 

50}0]. 

408. φϑείμένων Μ. πεφαμένων ΜΈΠ6ν. τεϑυμένων Ηθυτη. 

φϑινομένων Ἡ. 1,.. ΑὮγΘΗ5, γη0} ] 6 ὐιιι. 

400 πετιύτραποιταν, ἩΟΉ ΟἸϊΐ550 ὦ ζεῦγ Οὗ ἴῃ τηδΥρίηθ ΔάΒΟΥ. 
ῃ ἌΝ ΤΡ , δα τ τς αὶ 

οἶμαι πᾶι τί τραποιτ᾽ αν᾿ ὦ ζεὺγ Μ. 

4017 πέπαλατε, δὰ υ]{ἰπηᾶτη Ὑοοδ]θὴ. αὐ βαρτα δάβοῦ., Μ. 

Οουτ, Τιυι. 
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τονδὲ κλύουσαν οἶχτον. 

καὶ τότε μὲν δύσελπις, 

410 σπλάγχνα δέ μοι κελαινοῦ-- 

ται πρὸς ἔπος χλυούσᾳ" 

ὅταν δ᾽ αὐτ᾽ ἐπαλκὲς, ϑρασεῖα 415 
ἐλπὶς ἀπέστασεν ἄχος 

πρὸς τὸ φανεῖσϑαί μοι καλώς. 

ἩἨΣΖΕΙΟΓΡΟΩΙ. 

ἀντ.ς΄. 415 Τί δ᾽ ἂν φάντες τύχοιμεν; ἢ τά περ 

πάϑομεν ἄχεα πρὸς γε τῶν 

410. 11 δέ μου Μ. σον. ϑδοι τα. πρὸς ἔπος οὕτῃ κελαιγοῦται 

7ππροπάτιη οϑί. 
! 

415--θἼΙὔὖ ἐπαλχὲδ ϑραρέαπέσταύσεν ἀχού Μ. ἐπαλκὴς ὀρῶρης; 

ἐλαὶς ἀπέστασεν ἄχος ΒᾶτΑΡ., 8111 4118. Μ͵ΙῈΣ ἑπαλχές (86. ἔπος 

κλύω) αἴΐᾳιιθ βουναπάτιηι νἱἀθύαν, αππιπὶ 50}}0]. Δβουιρβουῖ ἐόχυρο- 

ποιόν, οὐ ὁπουβ πθαῖιθ Ογοβίομι πθαπθ ΕἸθοίγϑιη ΔΙ] οα παΐαγ, βοᾷ 

ΒΟΙΟΥΒ 56. ΘΟ. 6115. ΘΟΙ Δ, ἔγαΐν 8 ΤΟΥ θ5. ἀἸοβΒ Οὐρὶ αἰοδί. 

Ταμι ϑρασεῖα ἐλπὶς 5οΥγῖρδβὶ, ἀποα Θομ γροβίΐο δυσελπις ΘΟΥητηΘῈ- 

ἀαίαν οὐ δά οουγιρίαμι Μοα. βουιρύπναμπι ρυοχίτηθ δοοθαϊί, Υ͂, 41 

5010]. ᾿ΓΟΥΡΥ. πρὸς τὸ χαλὰ μοι ἐννοεῖν. Ἠθυτη. βου ρβὶ 

πρὸς τὸ φανεῖν τί μοι χαλῶς. 

ΜΆ]]θμὰ φανὴν ἰ. 6. φανῆναι. Υ. ἀθ πᾶο ἃροοορο Ὀϊμπᾷ. οα. Τ ΒΗ. 

ΠῚ ῬΥΒΘΕ; Ῥ.. 69. 

416. 106 πάντεό εἰ ἄχϑεα Μ. φάντες τοβεϊίαϊ! ΒδιιΡ., ἄχεα 

ΤΔΟῆτη. ΒΟ ΠΟ] ΟΥ τ γΟΒΕΡ 15. Ἰηββίοηϊοβ. Τη θυγΟρ  ἸΟἢ18. ΒΙΡΉΤΙΠῚ 

Ροδὺ σύχοιμεν 46]οΥ} ἠτι581 Ἐπρον, οὐΐ πο ἀββθηΐοῦ, ϑὲ φιουοίας 

ὑμργονας, ἵπατῖ ΕἸΘοίσα, φιΐάηπανι ορρογίηο ἀϊοαηι5 5 Απὶ χιαο 

α ππαῖγο ποδὶς αοοϊάἀογαν ηαΐα Ὁ ἰ. 6. Ῥαῖ8Β. οαθᾶθβ οἵ βϑραϊαγα 

᾿ΐαηα, ΠΠΡΟσ σα πὶ ΘΟη 6 1186. Η15. ἰγδηβὶϊαδ ραγαΐθν δα ΒΙΣΟΡΠἃ8 

ϑϑα θηῖ08. 
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τεχομένων; πάρεστι σαι-- 

νειν, τὰ δ᾽ οὔτι ϑέλγεται. 420 
, Ν ὩΣ 5, 

λῦύχος γὰρ ὠστ᾽ ὠὡμόφρων 
γ ͵ 

420 ἄσαντος ἐκ ματρὸς ἔστι ϑυμός. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἢ χοψα κομμὸν "ριον, εἴτε Κισσίας ὅτο. ζ΄. 

γόμοις ἰηλεμιστρίας 

411--20 ΟἸγίδοιηπθβίγα ΠηΪ5515. ἸΏ ΘΥΠ15. ΟΌΠῚ τηουίπο 110 67185- 

4π ἴῃ ργδίίδιη γθαϊνθ οομδίθπν,, 5644. ΔίγοΟΙοΥἃ ῬΘΥΡΘΒΒΙ ΒΈΠΠ15 

(Ραίου. Προυῖαπθ) αᾶηὴ ΟΠ ΟΥΠ ΔΗΪΠητΙ5. ἃ Τηδίγ6. ῬΙΔΟΔΥ ΡοΟΒΒΙΐ 

(ἄδαντος ἐμ ματρός). Ῥϊο ἔθυθ 56Π01. πᾶθὸὺ ἴηι] οχῖββο υἹάθιαν, 

ααϊ. δὰ ϑυμιός Δβουῖρϑιῖ ὁ τοῦ ᾿Αγαμέμινονος. Ααἀαοηάπτηη οὐαί χαὶ 

τῶν παίδων, Ῥτδθορᾶάθηίθ πάϑομιεν. ἘΔΙΙαπΐαν ἀπὶ ϑυμός 6 ΟἹγ- 

ἰδϑιηπθδίσαθ δηΠπη0 δοοὶρίπηΐ οοπίτα 5Θη ΓΘ ΠΥ τ ἢ ΠΘΧτμ δὲ τδίϊο- 

ὨΘΠῚ ΡΥΔΙΗΠ Δ] ΟΔ]η, ΘΧ απἃ ἐχ ματρὸς ϑυμός ΟἿΟΙ πθαπῖῖ ΡΓῸ 

ματρὸς ϑυμός. 

421-- 62, αι οδὲ θυ ία ΘΑ ΠΔΠΠ15 ΡΔΥΒ, ἰοΐα 6Χχ ΠΘΧΔΡΟΘΙΙΒ οἱ 

ἰοίγαροα 15. ἸΔγ 1 ΟΙ5. ΟοΙηροβιῖα, ὁπ οστιβ οὐ Ἐ]θοῖσα οουίαῦτη ν]η 4] 061} 

ἀοοοηΐ, αἀδθ. ΟΟΥ̓ΡῚΒ ΑΔ] ΘΠ ΠΟΠ15. Ροϑύ ὀαθάθιῃ, ἀπᾶθατο Πα ΡΟΣ 

τ ]105. ΔΠΠΟῸΒ ἰηαῖρηδ ρᾶβδἃ 511. ΟΕ 5. τ Ρτ5. ᾿πΠδιημηεαίτ5. ΟΥθδίθ5 

86. Πᾶ5 1] γ18 5. π]Γασ τ 6586. ΟἸατηαῦ, ΟἸΠΠΘΒΉ 6. Ρδίυ15. οὗ ἀΘΟΥΤΙΠῚ 

ΟΡΘπὶ ᾿ἰηγοοδηΐ. 

421. 22 ἔχοψα κομμὸν ἄρειον εἴτε χισσίαιό γὐμοισιλεμιστοίασ 

Μ. Ῥυδθοῖαν ρυπι. γϑϑειαϊξ ἴάρεον, απὸ βρθοῖαί 5610]. Περσιχόν, 

οὗ ἐηλεμιόστρίας ὁΧχ ἨΘΒΥΟΒΙ ρΊοβδα ἐγλεμιστρίας  ϑρητητρίας. δοά 

ΠῸῚ ἀοθοραΐ βουρθοτο ἔν τε Κιόσσίας γόμιοις. ΒΘΙΙ τα. ἀπίθα τα} 

ΘΙ ΘΙ 46 1118, νἱἀθη πὴ οδϑὲ (6 πιηΐϊνουβα Ππι} 5 ΒίσΟρ 6. βθητθητϊα. 

ΟἸμλμ6. 56 νᾶθ 56. ἀομλίμτιτη Ρ]ΔΉ ΧΊΒ56. παυτδηΐ ἡ Αὐ πτὸχ Ε]οοίτα 

τοβύα θ1πιν, Α ΒΡ ΔΠΙΘ ΠῚ ΠΌΠΟΙ. ΟΠ ΠἾΡτι5 ΠΟ ΠΟΥ 115 ̓πη πηι θὰ ἀγοίμωχτον 

᾿ππυτηδίπη 6580, θϑάοιηαιο ΟἸγίδοπιηθδίσγα ἀθητηΐαν Αράμη. 

γ. 1409θ. ΑἸ πῦπο τηδχϊμο 56. {ΠΠππηὶ Ρ]Δηροσο αϊοπη ὃ Ηδρο 

ογαὺ ΒΔΗΙΡΟΙΡΟΥ οὗ, ΗἾΒῚ (110, ΠΟΥ ηΩΐ βοηϊοηία, πὶ ν. 428 
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5 ἀπριγδόπληκτα, ποολυπλανητα δ᾽ ἦν ἰδεῖν ὀ Ὁ 
ἐπασσυτεροτριβὴ τὰ χερὸς ορέγματα 

420 ἄνωϑεν ἀνέκαϑεν, χτύπῳ δ᾽ ἐπερρόϑει 

χροτητὸν ἀμὸν καὶ πανάϑλιον κάρα; 

ἩΡΒΚΤΕΡΑ. 

Ἰω ἰὼ δαΐα 
᾿ » ΝᾺ ᾿] ᾿] »-" 

σπαντολμε μᾶτερ, δαΐαις ἕν ἐχφοραῖς 480 
» 

ἄνευ πολιτᾶν ἄνακτ᾽, 

480 ἄνευ δὲ πενϑημάτων 
 ἦ 

ἔγλας ἀνοίμωχτον ἄνδρα ϑάψαι. 

ΒΟ. οΡαηΐ ἀδὴν ἰδεῖν οἱ ν. 42 ἐπιρροϑ εὶ τὰρθαμῖαν. ὥρα οἰϊαμπιβὶ 

δογϊϑέππι ἐχοιῥα δα ἰθπιριιθ ῬΥΆΘΒΘΠΒ ὑϑέουγο ἸΙοθγοῖ (απο ποι ᾿ϊοοί), 

απ14, αἀἀδθ8ο. ποο Ἰοοο Πᾶθο 5101 νϑ]]οηΐ ὃ ΤΙοθπατππι ογαῖ, Αρᾶ- 

ΤΟΙ ΠΟΠΘΙη Ρ]δηοίι Οαγτιϊθβο ὨΪΒΙ]ατιΘ που ΟΠΊΜΪΠΠῚ ἴῃ Θ᾽ Ὲ5 

ΒοΟΠΟΥΘΙὴ ἴδοίαμη ο586, ἘΠ Θη ἀδίϊομ5. δηβᾶπιὶ Ρυδοθοΐ εἴσε {ΠΠπ|4, 

[που 80 οαἸζουῖθτι5 γθοθηττι5. πιιἰαΐαι μη, απο ἴ βθοσπᾶο ἰηΐθυ- 

ΤΡ ΔΙ ΟΠἾ5. ΤΠΘΙ ΤῸ Ἰοσαπὶ παροὺ (ν. ἰηἴνα 988, ορῃ. ΤΎδοι, 296). 

ΝΙπαΐγτιπι βου θομάται Ἦ ᾽κοῴα ἰοίδαιιθ 5ίγορ ἃ ΡθῪ ἰπθυυ ΠΟ ΠΘΙὴ 

οἤθυθηα, οἱ πιὸχ τΒρομ 6 1 ἘΠΘοῖτδ. 

428 ἀπριγντοι πληντὰ. πολυπάλαγντα δὴν εἰδεῖν, ῬΥΪΟΥ εἰ 

ΒΕΡΥΔΒουρίο ,, Μ. Ἐπιοηᾷ. ΒΙομῖ, Τιαομτα. ΟΡ, 

4256 ἀἄνωϑεν ἀνέχαϑεν νἱχ ἴοΥγὶ ροϊοβέ, Ῥυδοβουτπι απππιπὶ ΡΥ δ6- 

οθᾶδί πσολυπσλάνητα. Νάτο ἰαπιθῖ χάτωϑεν 50Υρβοσυῖαι οαππι Βαπιδ. 

ΟΡὰ5. οϑὲ νοῦθ αὑδθ δ ρϑοίογιιπηη ρ]απούμπι βρθοίοί, [οΥγΐαββθ 

πάροιϑ'εν. Μοχ ἐπιοοο εἰ Μ. οὐ. βία]. 

420 ἁμιὸν Μ. 

421-81 ομόσοὸ σοπίϊπιαί Ἡροτ., Ἐ]οοίσαθ πιστὸ ἐὐϊ ουτιηΐ 

Μά]ον, Βδπ}}»., πᾶ. ὙοΥθῖ5. σάντολιις μᾶτερ Οἴλουτι5. ἰΐα ἀουητιηι 

πα ρΡοίογαϊ, 81 ΟἸγ δθπλ 5 ὙΠ} πιδέσοτπι ΒΟο]οβίδπι ῥγδραϊοαγοῦ; 

504 ΠΟ ἸΟ60 ἸΙΧΟΥΙΒ 506 ]ογτὰ δοοιιβαηΐιν, 428 μῆτερ οἱ 481 ἔγλησ 

Μ, --- Ῥοβί, 481 Ἰοροθαηίτν ὙΘυβιιβ Πα Ἶτ5. οαϊ Ομ 5. 448---δ2, 



ΧΟΡΟΣ. 

ἐμασχαλίσϑη δ᾽, ἔϑ᾽ ὡς τόδ᾽ εἰδῆς, 480 στρ δ΄. 
Ρ᾿ Κ τς. , {τ ! 

ἔπρασσε δ᾽ ᾧπέρ νιν ὧδὲ ϑαπτει., 

μόρον χτείσαι μωμένα 
Ῥ » ὅν Ἢ 

4850 αφέξρτον αἰῶνι σῴῳ. 
-" ) 2 

χλύεις πατρῴους δύας ατίμους. 

ΕΠΖΕΙΚΥΨΕ. 

, - , Ἂν 2 ͵ Ω 

ἔχεις πατρῷον μόρον. ἐγὼ δ᾽ ἀπεστατοῦν “ἀντ. ζ΄. 
Ε στκεῖν "ς} 
ἄτιμος, οὐδὲν αξία, 

452 ἐμαόσχαλίσϑησ δὲ τωστοστείδηό Μ. Οδπίουϊ ϑιποη αἰ! ο 6 ΠῚ 

Ρουοοουτιηΐ Ῥαπν οἱ Ὀ1η4. 
υ “ 

4898 περ νιν Μ. ΟοΥτ. δομάίζ. 

᾿ Ἷ ΓῪ "Ξ- -- 3 ὴ Ὁ ΞΞ , 

484 γατεόχευασε δὲ τὸ μαόχαλιόσϑηναι αὐτὸν ῃ Κλυταιμνηότοα 

. ἵνα δυστυγῆ βίον ζήσης, τοῦ ᾿Αγαμιέιινονος ιιὴ δυναμένου ὅοι ἐς ὃ ΧΡ ΤΠ Π15» ἡ 5.458, ἐν ἐδ! ἔ ᾿ 
-. Ν " ,᾿ -- ’ ᾿ - 

συμμαχῆσαι πρὸς τὴν τιμωρίαν [Κλυταιμινηότρας] 5610]. χτεῖναι; 

ν ἈΡ ἃ]ἴα τὑᾶηπ ἴπ ΠΠπιρὰ βουϊρίο, Μ. πιθμα. ἴδῃ]. Υ. 568}0]. 
, ω -ο, ᾿ “Ὁ ΠΝ ᾿ 

δα ἔπι. 12. χείσας " ποιηόας-. ἰδίωμα δὲ τοῦτο Αἰόχιυλου. 

490 ἄφερντον Μ. Οουν. Τατχῃ. 
, , 

480. χλύει πατρωιουό δυσατίμουσ Μ. Ἐπηθηα. Ταση. οἱ ϑ΄ἴδη]. 

4817 Ἠοῦτ. οΠουΐ ραῦίοα δὴ ἰπΠ46 0 ποὺ νοῦϑιι ᾿πΟΙρΡ 616 

βίδίυς : ΜΗ. Βα. Ὀιπά. 487---42 1πτὸ ΕἸοοίταθ ἰσθαπηΐ. Φαϊα 

οπΐπι βου γᾶττιπι ἰηἾτιϊδθ δα Ογοβίομη ὃ ΒΟΤΟΥῚΒ. ΠῚ] ΠΥ 5. ΠΙΟΥΘΙ 

Ῥοίοβί, βοᾶ τϑοίθ Ηθῦμ. Μϑᾶ. 50}. λέγειό ταπίανις ἴῃ ἔχεις. 

Οτοβίθμι θη ΒΟΥΟΥ οἱ {8 7ητ|186 Ἁ]]ΠΟὐιτηχῖτιυ", οὖ 111ὰ βουιρίθγα 

βουυαία απουογοίπν Ἐ]θοίσα,, οπόυιη ρμαΐγῖ5 Θαθ θη Δ] τα ο556 

ἀΐοουθ, 518 1] πυ1ὰ5. ρᾶγνὶ ἴλθοσθ. Οπδθηδη οϑβοπί Ππᾶ6 ΤΏ ]πιγῖδο, 

Ῥυΐηητιβ ΒαιηὈ. ᾿πἰο ΠΟ χὶς. Τηϊουργθίοθ οορὶἰαθδηΐ ἀθ οδ θα 15 ἰθΙΏ ΡΟ ; 

564 ἘΠδοῖτα πδυγαῦ ατιὰθ ῬΟῚ ΠῸΒ ΒΙΡΟΥΙΟΥΌΒ. ΔΠΠΟῸΒ ᾿παΠ]ρ ἃ ΡάΒ58 

Βιῦ τ ν. δρτα 128 οὐ Βορῃοοϊθαθ {ᾺΡα]ὰ6. ραυίθηι ΡΥ ΟΣ ΘΠ [670 

τοίδηη. 
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μυχοῦ δ᾽ ἄφερχτος, πολυσίνου κυνὸς δίχαν, 

440 ἑτοιμότερα γέλωτος ἀνέφερον λίβη, 

χέουσα πολύδαχρυν γόον χκεχρυμμένον. 
- 2 ν 

τοιαῦτ᾽ ἀχούων ἐν φρεσὶν γράφου - -. 450 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀντ ἡ. . -- δὲ ὠτων δὲ συν-- 

τέτραινε μῦϑον ἡσύχῳ φρενῶν βάσει. 

445 τὰ μὲν γὰρ οὕτως ἔχει, 
γ᾽ ς - 

τὰ δ᾽ αὖϑις ὥρα μαϑεῖν" 

489 ϑεοίμιδα α ροποιγαἰΐδιις ποαϊὲ σανὶς τηϑίαν. Μᾶ]6 5680]. 

χαταχλειότος περὶ τὴν εἱρχτήν. ΝΒ] ππαϊδηάθμη, πἶδὶ απο σολυ- 

δίνουδ, ΘΧΡαπμοΐο 6, Μ., πηᾶθ πολυσινοὺῦς ῬΟΥΒ., πολυσίνου Ἡθγτη. 

440--41 ἃ 50}0]. οἱ οαϊζογῖθτι5 πο τϑοῖθ ΘΧροπαμΐαν. ΥὙοσίθ : 

νι Ῥγοηερίιε τῖδις ἡν ὶ οαργίηιοναηι φαίμία5, ἰαονὶπιοσιέην ἱμοίμπι 

δΘοΥείο [μρθη5. ΟΡρομπυμίαν γέλωτος λίβη οἵ πολύδαχρυν γόον, 

ἑτοιμότερα δὲ χεχρυμ μένον (51. πᾷ. ρτὸ χεχρυμ μένα); ἀνέφερον οἵ 

χέουσα (Ποῦ 6 Ποργδοὶ οοπἼθοίισα. χαίρουσα, αἱ 8ΔὉ 8118 τηᾶπῖὶ 

ἴῃ ταβιιγα βουϊρίο, Μὴ. 

442 φρεσὶν Μ. Ῥαδθ 5Υ1Π8 086. Βαρρ]θμάδθ ἴῃ ἢη6 ὙΘΥΒΊΙΒ, 

ὨΪΒῚ Ὀγδοβίαϊ οαση ΕὙΔΗΖΙΟ ΒΟΥθΟΥΟ δαῖόσιν ἐν φρεσὶν. 

448 Τὴ ῥυΐμηο ψοῦβια χλύοις Υ0] ἰδ16 χαϊᾷ Θχοϊἶββο οΟ]]Π ρα 5 

οχ ΕἸοοίσαο υϑυθῖβ, απᾶθ ΟΠ Οσ 5. τορθίθημο γαυαῦ : Π6 ΘΟΠ] οἷα 5 

γράφου, αποα ᾳαϊθυβᾶδμι ρ]δοῖῖς, Ταμ δὲ ὥτων δὲ σῶν ΒΙοιυι, τέ 

όοι ἤδη. δ᾽ ἔσω ΒαηΡ. Ηοο ρ]δοοοῖ, 81 πβία οαιδα ϑββϑί ἃ 

ΠἰρΥὶβ ἀἰβοθαθμαϊὶ, απογιτηὴ ΒΟΥ Ρίασ δ) ἤγμασο υἱάθῦα ΒΟ ΠΟ] θη δια- 

τόρει, διακόμιζε. 

440 αὐτὸδσ (οχ αὐτῶσ ἴαοίπμι) ὀργᾶι Μ. οὐ 5680]. 5[πθ. 56η88, 

πθάπο αὐἰδαιδπη ργο οϊταν ὄργα βου θοπάο. ΟΠοστβ ΕἸθοίγαμη 

γοχδίϊομοβ 5185 Πδυγαΐασδπι τηοποῖ, ἰα}1ὰ ἴῃ ΑἸϊπα ἰοταριβ αἰοσθηᾶα 

6586, Π6 ΟΥ̓ΘΒ115 ΔηΪπιι5. 4 ΌΘΥ6]15. ἔγαηραίαγν, [Ιάθι ἀρπα ϑορμοοίθπι 

ΟΥθβδίοβ ἴρ86 ΒΟΣΟΥΘΩ πομποΐ, Υ. 1288 5864ᾳβ. Ηΐϊπὸ ροπᾶθί οπιθη- 

ἀλλο χηθᾶ. 



δῦ 

, ΡΥ, ,ὔ ! 
πρέπει δ᾽ ἀκαμπτῳ μένει καϑῆκειν. 455 

ΘΡΕΣΤΗΣ. 

Τὸ πᾶν ἀτίμως ἔλεξας, οἴμοι. 484 ἀντ.ϑ'. 

πατρὸς δ᾽ ἀτίμωσιν ἄρα τἰσει 
, 

450 ἕκατι μὲν δαιμόνων, 
« ᾿ ᾽ - » 

ἕχατι δ᾽ αμᾶν χερῶν. 

ἔπειτ᾽ ἐγω νοσφίσας ὀλοίμιαν. 4838 

Σέ τοι λέγω, ξυγγενοῦ, πάτερ, φίλοις. στρ. ἡ. 

ἩΖΕΚΤΡΑ͂. 

ἐγω δ᾽ ἐπιφϑέγγομαι κεκλαυμένα, 

ΧΟΡΟΣ. 

450 στάσις δὲ πάγκοινος ὅδ᾽ ἐπιρροϑεῖ, 

448 Ησο ἰγδηβία}} απίησιιθ ΟΥ̓ΘΒἐ5. ὙΘΥΒΙΒ, ΟΠ δηΐθ 432 

Ιορθβαπίαν, ρυδθροβίθσθ ἔθιηϊηῖθ δΔ6 νἱπαϊοίδμι οχοϊίδη τ θτι5. ΘΤΙΠῚ 

ααἸ νἱπαϊοΐαμ υἱΐα 5101 ΡΟ ΟΥΘΠῚ 6586 δὴ Ργοΐοβϑιιβ οταΐῖ, Οτηηϊ- 

Ῥὰβ ᾿π)]αγ 5. Δ 1 15 (τὸ πᾶν), πῸη ππᾶ, ΟΥοβδίθβ ἴῃ Πᾶπο Θχοϊατηδ- 

ΤἸΟΠΘΥὴ ΟΥΠΙΠΊρΡΙΐ, Δα 481} οί) ΟΔΥΤηΘῃ ἰοπαϊΐ, απο ἃ ΠΙΠΡΘΤΟΥτιτη 

ποῖ οὐ Ἰατηθηςαίοηῖθτιβ δα τἰτομ5 νοΐππη, ἃ σοΐο δα ΗΥΤΉΠΠῚ 

ὉΠΟΙΒΟΘΠΑῚ ΟΟΙΒΙΠ πη ΡΥορΥθαϊιν., Ηἴἰ5 γδύϊοηῖθτιβ ρου πηοΐπ5. Πα ΠΟ 

ῬΥΙΒΌ 8 ΠῚ) 6556. ΠΟΥ γ ΘΒ} 56 θη ΘΟΠ͵ΘΟΟΥη), απππὶ ᾿πὲθ ]] 6 χὶ 

οχϑίασθ ΠῸ7 5 ΤῸΪ ΟΟΥαΠ (ΘΒ. ΠΟ ΠῚ 1 50Π01115, απᾶθ ΠΟΟ ἴρ50, 

4πθπὶ τοϑεϊειϊ, ογαϊπο 56. ὁχοϊρίππί, Οοίθσιπη Μ. ἀρὰ (ἄρα Ἠθαιμ), 

ἁμιᾶν οὐ ἑλοίμην (ὁλοίμην Ταγ.). 

408 ΝΟΙῚ ΤῊ ΓΑ Θ᾽ 5601 ΡΟΥΒΟΠδΘ. 6556. ΒΠ ΌΡΠ ΔΗ ργϑθοθάθῃ- 

ἴοι Πααδαπθ ἰηϊζππη. ΕἸΡΥΘρΊΘ ρορθία τὸπὶ ἰΐὰ ἰηβειζαϊ, πὶ υἱη- 

αἸοίαθ οοπβιλπιπι ἐου ον Ῥγοΐεββιιβ ΟΥὐθβίοβ βίας πὶ ρδ Γ15 οὗ ἀθουιιτη 

ἱπνοοδίϊοποιῃ ργδοῖγοῖ. φίλοισι οἱ 45 ἀδ᾽ Μ. Οοιτ. Ρο18. οἵ ΒοΡ. 



᾽ ͵ 
(ΥΤ.ι. 

ὅτρια. 

00 

400 

4θ 

ἄχουσον ἐς φάος μολὼν, 

ξὺν δὲ γενοῦ πρὸς ἐχϑρούς. 100 

ΟΡΡΕΣΙΒΗ͂Σ. 

ρης "Αρει ξυμβαλεῖ, ΖΔίκᾳ Δίκα. 

ἩΖΕΚΤΡΑ͂. 

ΦΟΡᾺΝ Ν , ΠΑ Ὶ ᾿ , 

ί(ω ϑεοὶ, κραίνετ' ἐνδίκως κρίσιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

, ᾿Ξ ͵ 

τρόμος μ᾽ ὑφέρπει κλύουσαν εὐγμάτων. 

το μόρσιμον μένει πάλαι, 

εὐχομένοις δ᾽ ἂν ἔλϑοι. Δθῦ 

Ἰὼ πόνος ἐγγενὴς 
ν μ γ} 

καὶ παραμουσὸς ἄτας 

αἱματόεσσα πλαγὰ, 
5.« ͵ Ὁ ͵ 
ἰω δυστον ἀφερτα κηδη, 
"ἦν" ͵ ΡῚ 

ἰὼ δυσκατάπαυστον ἄλγος. 4τὸ 

400 δυμβάλλει Μ. Οοσν. Ῥδῦν. 

χοαίνετ᾽ ἐνδίχωσ Μ. Ήδθγμ, δἀαϊαϊν δίχας, ΠΟΙ, Θομ]. 

ἐνδικ ἐνδίχως, τα βοπῖιπι Ορίϊπιο, δὰ ΒΘ βασι τπΐητι5 θΘη6. ΗΠ ΠΡΡΙΟΥΪ 

κρίσιν, 6011. ϑῈΡΡ]. 024 Ζεὺς δ᾽ ἐπιχράναι τέλος, δορί. 414 ἔργον 
» ἴῶ τὸ ν ΡΣ» 

δ᾽ ἐν χυβοις Αρὴς γρινεῖ- 

408 βοᾳψιαππίαν ἄπο ΟΠ βίσορμδαο, ἐούϊτιβ σα ΤἶἢἾ5 οἰ ιβι] δ, 

Νοὴ ἀοροραὺ Ηρθυτη., δηΓἸ5 ΣΟ Ρ ἃ οογτιρία ἀδοορίιβ, Θαμηατι6. ΒΘ σα 
Ἂ " ζ Ἔ “«οὐξ ἕ 

ΟΟἰΟΙῚ οαϊίογοβ ᾧ πόνος ΒΟΥΊΡΟΣΘ, αὐτὴ ἰὼ τ οδἄθι 5 ΤΌΡμἃ 15 

τοοῦχταί. Μοχ ἄτης Μ. 



57 

Ἰω δάκος ἔμμοτον 
᾽ "ὔ 

αἵμασιν, οὐδ᾽ ἀπ᾽ ἀλλων 
2 - 410 ἐκχτοϑεν, ἀλλ ἀπ’ αὐτῶν 

ΕῚ .] ἊΝ Ὑ] « ͵ 

δι ὡμαν ἕριν αἱματηραν. 
» » ν -» «! ῃ 

ϑεῶν τῶν κατὰ γᾶς ὃδ᾽ ὕμνος. νῶν σι 

, 

᾿Αλλὰ χλύοντες, μάκαρες χϑύνιοι, 

τῆσδε κατευχῆς ττέμττετ᾽ ἀρωγὴν 

471 παισὶν προφρόνως ἐπὶ νίκῃ. 

408-αοὃὁ δώμασιν ἔμμοτον τῶν δ᾽ ἐχὰσ Μ. τῶνδ᾽ ἄχος ΤΘΥτη. 

οὐ θ᾽ηα. ἕῥδα νοϑϑυὴ υνείγιι5, πὴ τ ηιθαϊιης, Βοη δ ηΐθτη ἸΘοῚὉ 50110]., 

απὶ δ ἐμμιοτον ΔαΒΟΥΙΡΒΙ ἔνουλον ἡ βαϑύτατον, οἱ δ ν, 471 ἣν 

ἤριόε πρὸς τὸν πατέρα, ᾶδο δᾶ ρταθίουϊἰδτη ΑΙ ΘΙ ΠΟΠΪ5.,), ΠῸῚ 

δα Γαύπταιῃ ΟἹγ δομπμοβϑίσαθ οαΘ 6 Π) ΥΘίθυΘἢ5 : απτἃ ἴῃ τ ὈΪΒ ΟΥΤᾶΥἣς 

(ᾳαϊα, ορίπου, βουιρίαγδιη. Παρ θας θυμοί! θι απ θη, 564 ΠΟ] 

ΡΙδηθ. ϑιηϑηαδίβη), νυ ΠΟ ὨΪ}1] Δα γοτη. Τη46 ΟΟ]]Πρὸ ἴῃ σῶν 

δ᾽ ἑκὰσ Ἰαΐογο ἰὼ δάκος, “ποά 5 ορμα ἀοοθὲ ρυῖπιο ΔΗ ΒΕ ΓΌΡμ 6 

γΘΥδτ γοϑἐϊαθηθτη 6556. Υ͂. Εἴγιη. Μ. ρ. 246 δάγνος ... σημαίνει 

καὶ δῆγμα. ἄοναν. Ρ. 409. ῬΙπᾶ. Ῥγίμ. Π, ὅϑ. Ορρ. Ηὰ]. Π, 454. απ 

γ61Ὸ απ] 510 δα) θοἴ νι ἔμμοτος, ἀϊοίαπι ἀπὸ τῶν μότων, ἱ. 6. ἃ Ἰϊηδ- 

τη [15 πα] 115 σπ]ηογὰ ΘΧρ] μαι, Θορηοβοϊἑτ" 6 Χ ἀμιοτοῦ; απο οχρο- 

ππιπῦ ἀσληρώτον, Ἱποχρ]θέτμη, ᾿ἱπΟΧΡ]ΘΡ116, ἀπὸ τῶν μὴ πεπληρωμένων 

τραυμάτων. 51 Δα] 6. σοθθι ἐγ ]θοίδτη δώμασιν, απδᾶπη οἰϊδτη 50}0]. 

Ἰθρῖββθ νἱἀθίαγ, οχ αἵμαόσιν οΥΐδιη 6586, ΘΥΤΌΥΘ ἔγθαπθητ1 (Υ. Βαρτὰ 

119, Ἰηἴγα 098), ᾿Ἰρβδπι βισητηΐ Ροθίδθ τηϑ τ] ἃρηΟΒΟ05. 00 ρμίγιις 

φιοΐί ϑΞαηφιῖηθ οα ρ]οίτι", ποφμο αἰΐοηο, 56 ργΟρΥῖο οἱ ἀοηιοϑίῖοο, ρ6ν 

[όγῖών ον αηιθη οὐ μοηίμηι. νη ἶτιβ ΠΟ Ραο. {Ὁ. 8. μεγσι ἰαυογο 

δαη σοι δα φΐηο. 

411---ἴ2ὦ αιωμαναιρειν Μ.ο ἴῃ απριι5. απιὰθ Ἰαΐουθηῦ Ρο βροχῖί 

ΚΙαῦβοι,, οὐἾπι5. οιπθηάαίῖο οομἢγιηδίτη ΒΟΠΟΪΟ βυρτὰ «Π]αΐο οἱ 

Αράπι. ν. 000 δι’ ἔριν αἱμιατεσόαν. Μοχ δὐοασιη ροβί ϑεῶν 

Ἰηβογτ Ἡ ΘΙ ΠΊΔ 1. 

4τὸ--τὸ μάχαρες χϑόνιοι ποῖ βαπΐ ΑἹ ἰηουϊ, 5οα Ἰηδη 65 Βοαίϊ, 

8 



8 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

πάτερ, τρόποισιν οὐ τυραννιχοῖς ϑανῶν, 
͵ »“Σ᾽ ὦ , 

αἰτουμένῳ μοι δὸς κράτος τῶν σῶν δόμων. τϑὼ 

ἨἩΖΕΚΤΡΑ͂. 

χαγω, πάτερ, τοιάνδε σου χρείαν ἔχω, 

φυγεῖν μέγαν πωσ ϑεῖσαν «ἰγίσϑῳ δόλον. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

480 οὕτω γὰρ ἄν σοι δαῖτες ἔννομοι βροτῶν 
πε... 5 ι ν , ΕῚ , υ 

χτιζοίατ᾽" εἰ δὲ μὴ, παρ᾽ εὐδείπνοις ἔσει 
, -»" 

ἄτιμος ἐμπτύροισι κνισωτοῖς χϑονος. 455 

ΕΙΖΕΚΤΡΑ͂. 

χαγω χοάς σοι τῆς ἐμῆς παγκχληρίας 

οἱ μαχάριοι» οὗ ᾿πΠΡΥΪ 5 Αρδιηθυῆπο, απὶ ΒΘ] πη Γθτι5 ἱπνοσδίαῦ 

οα͵αβαιθ γοϑρθοῦμ Ογθβίθβ οὐ Ἐ]θοίτα σαῖδες ΔΡΡδ]]δηΐαν, απδ6 

ΟΧ πϑραὰθ ῃΐο, πβατθ Υ. 876 δρβοπιίθ πβιιγραῖπισ, ἐσὶ νίχην Μ. 

Οοττ. Ῥοσγίμβ. 

411 αἰτοὐμενόσ μοι Μ. ΟὐοΥν. ΤΈΤΗ. 

418---τϑ τοιάδε .. προὐσϑεῖσαν Αἰγίσϑωι., οὐαῖδδο α]επιο 

γῦρο, Μ. τοιάνδε Τατϊμ., ἰάοιηατιθ ἴῃ ἢπο δαἀαϊαϊέ μόρον, Ηθδστη. 

φϑόρον, Δ πόνον, χότου; βλάβην. Οδηί. λαιιπρὸν (λαμπρῶς ΒΙοπι) 

ϑεῖσαν Αἰγ. μορον. δ Ζ, τυχεῖν γάιων. 8.610]. ὥστε φεύγειν 

τὰς ἐπιβουλὰς Αἰγίσϑου τιμωρησαμένην αὐτόν. {{π46 Βαρρίον! 

δόλον, προῦ ἴῃ πὼς τασϊδΐο. 

482 ἐν πυροῖόσι Μ. οὐ 5080]. Ἐπιομᾷ. Αὐγαΐπβ. ἩΘβυοΝ. εὐδεί- 

πνοις᾽ - - - καὶ αἱ τοὶς νεκροῖς ἐπιφερόμεναι ὁπογνδαὶ, ἤγουν χοαί. 

Οὐ Ῥμοιία8. 5. νυ. εὐδείσνους. ΝΟΙῚ ἰδπιθὴ παρ᾽ εὐδείπνοις ΘΠῚ 

ἐμπύροισι προ γθ : εὐδειπνοι ϑιινῖ ΤΉΔΠῸΒ. [Ὁ 118. Ποπογδῖ, ἐμσυ"- 

ροὴόι χνιδσωτοῖς χϑονός αἸοῦππι δὲ αὐ Παναϑηγναίοις, Διονυσίοις. 



490 

489 

59 

. , 
οἴσω πατρῴων ἔκ δόμων γαμηλίους" 

, -ὅ7ὦ , ’ ͵ 

πάντων δὲ πρῶτον τονδὲ τιρεσβευσω ταφον. 

ΟΡΈΣΤΕΗΙΣ: 

Ὦ γαῖ᾽, ἄνες μοι πατέρ᾽ ἐποπτεῦσαι μάχην. 

ἩΖΕΚΤΡΑ. 

ὠ Περσέφασσα, δὸς δ᾽ ἔπ’ εὔμορφον κράτος. 490 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

μέμνησο λουτρῶν οἷς ἐνοσφίσϑης, πάτερ. 

ἨἩΖΕΚΤΡΑ͂. 
, 4.0 ἃ , τᾷ 3.5 , μέμνησο δ᾽ ἀμφίβληστρον ᾧ σ᾽ ἑχαίνισαν. 

ΟΡΕΣΤΗῊΣ. 

πέδαις δ᾽ ἀχαλκεύτοις ἐϑηρεύϑης, πάτερ. 

ἩΖΕΚΤΡΑ͂. 

αἰσχρῶς τε βουλευτοῖσιν ἐν καλύμμασιν. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

δον 4 ἐξ [0 -“"ὝἪ δ᾽ “Ἵ ὃ ͵ Ἄ πὶ 

ἀρ᾽ ἐξεγείρει τοῖϊσο᾽ ονειόεσιν, πατξρ ; 4θ5 

480 πάτερ Μ. 

481 δὸς δέ τ᾽ Μ. δέ γε οτπι. δ᾽ ἐπ’ Ὀϊη4. (ΡΉ110]. ΧΙ, 
Ρ. 190). 

Νοὸπ οτηπΐπο τοἠ]ϊοϊομα ν᾽ θίιν Ὑ Δ] ΚΘ 6Υ οοη]θοίατα 

ἐχαινέτην. Ἡδγιπδηη ἐχαίνισαν ἰητογρυθίδίιν ἐπεφιεογμηί., ἐρτ αγαμηι, 

1. 6. ΡΠ ΘΧοΘρουιμΐ, 6011. ἄραι. ν. 1012. 

492 ογείδεόδσιν Μ. Οεοίογιιῃ οἵ, πιγσ, Οὐ. 1299. 



00 

ἩΖΈΕΚΤΡΑ͂. 

ποδι γναι Ν » , Ν Ν , 
ἀρ᾽ ορϑον αἴρεις φίλτατον τὸ σὸν χαρα; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

Ἤτοι δίκην ἴαλλε σύμμαχον φίλοις, 

495 ἢ τὰς ὁμοίας αὐτὸς ἀντίδος βλάβας, 

εἴπερ χρατηϑείς γ᾽ ἀντινικῆσαι ϑέλεις. 

ἩΖΕΚΤΡΑ͂. 

καὶ τῆσδ᾽ ἄκουσον λοισϑίου βοῆς, πάτερ, σοὺ 
Ν ͵ 

ἰδων νεοσσοὺς τοὐσδ᾽ ἐφημένους τάφῳ" 
»} ῶ“ Υ ᾿ ; « » , 

οὔχτειρε ϑήῆλυν ἄρσενος ϑ᾽ ομοῦ γόον. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὅ00 καὶ μὴ ᾿ξαλείψνης σπέρμα Πελοπιδῶν τόδε. 
Π] κ᾿ ᾽ , γς.} μ 

οὕτω γὰρ οὐ τέϑνηκας οὐδὲ περ ϑανων. 

49 η) τὰσ ὁμοίασ ἀντίδοσ βλάβασ λαβεῖν Μ. ϑρθοΐοβα 568 

[α]δα Οδηῃίθυὶ οομπ͵]θοίαγα λαβὰς λαβεῖν, Μυβργανῖο οσγτῃ. ΠὈϊπᾷ, 

Ργοθαία. ΑἸῖα συϑατῖνις ραυ Ἰοα]αυτπὶ τοι . - ἢ ΥἱΒ αἰβ᾽ πποιῖνα,, οὗ 

βισηαῆοαῦ 5610]. γ) τὴν δίχην συμμαχοῖσαν ἡ μὲν κατ᾽ αὐτῶν πέμψον, 

ἢ δὺ χόλαδσον αὐτούς. ἴπᾶθ ροπᾶθί ϑπιθπᾶδίίο πιθὰ, αὐτὸς δηΐθ 

ἀντίδος Θχοϊαϊν, ἀὰὸ ἕδοίο λαβεῖν Δ γϑυϑιπι ΘΧΡΙΘμάτιπι 8} ἴπη- 

Ρογίπιηο οογγθοίοσο Δααϊπιπ οβί. 

499 γόνον Μ. Ἐπιοπᾶ. ΒΡ. 

δ00---ἤὺὅὈ Ἐ]οοίταο οσοπίϊηπαθαμπισ, Ηδυπαπη ὅ00 Οτοβα 

ἀὐἸρυ, 801 ΕἸοοίσαθ, 5802---4 Οτοβίὶ, δ0ῦ. 6. οὐ δ08 {γδηβροβιαπι 

ΕἸθοαθ, Μθϑιη αἰνίβίομθπι οἱ τὸ8. ἴρβᾷ οὐ οομποϊηηϊδεβ ταῖο 

Θοιηπηθηαί, Ηδθο οηΐηὶ οϑὲ αἰβροβίίίο νν, 478 -τὸῦθ, «αὶ Ἰοοτιβ 

ΠΊΔΉΪ ΠῚ αἰιαδὶ ουὐοοδίϊοπθη οοηϊ ποῖ, ΜρΑΐ ροβίτ βιιηΐ ὙΘΥδτι8 



6] 

ἩΖΕΚΤΡΑ. 

“- ᾿ 2 ᾿ ! " 
παῖδες γὰρ ανδοὶ χληδονες σωτήριοι δυῇ 

᾿ 

ϑανοντι" φελλοὶ δ᾽ ὡς ἄγουσι δέκτυον, 
᾿ ΡΞ "- ! 

τὸν ἐκ βυϑοῦ χλωστῆρα σωζοντες λίνου. 

ΟΡΕΣΤΉΙΣ. 

06 ἀκχου, ὑπὲρ σοῦ τοιάδ᾽ ἐστ᾽ οδύρματα. 

αὐτὸς δὲ σωζει τῦνδὲ τιμήσας λόγον. 

ΧΟΡΟΣ. 
Α ν “ - [ δν.}9 , , 

Καὶ μὴν ἀμεμφῆ τὐνδ᾽ ἐτεινατην λόγον, 510 
’ »" , ! 

τίμημα τυμβου τῆς πανοιμωχτου τυχῆς. 
ν Ὁ 2717) Δ . -» ἢ ᾿ 

τὰ δ᾽ αλλ᾽, ἐπειδὴ δρᾶν κατωρϑωσαι φρενὶ, 

510 ἔρδοις ἂν ἤδη δαίμονος πειρώμενος. 

5 γοΠοιηγ 101 οοἴο, 4806--- 95; ργδθοθάπηΐϊ 8, 2, 2, ὃ, 8; 5θαιπηΐιν 

8. 8, 2, 8, 2, ογάϊπθ ρϑι]]α]αιη νυϊαΐο, 564 ΥΘΒΡΟΙΒῚ ΡΘΥΒΡΙΟΊΟ, 

ααπηη ΡΘΥΙΟΔΟΥΤΠῚ ΠΊΘΙΠΌΥ8. ΡΘΥΒΟΠΆΤΤΙΠΙ ψ]ΟΙθτι5. αἰβιΠρτιδ 1, 

ὅ04 λίνου 8. ΡΥπηα ΠΊ8ηπ, ροβίθα ἴῃ λίγον τηπίαπιμη, Μ. 

ΠΙυα βνυηδίαν ῬΟΙΠπιοὶ5 (Υ1], 81) γϑυ 15. ἃ ἴδῃ ]θῖο 4118 115: χλωστῆρ᾽ 

οὕτω δὲ καὶ τὴν περιότροφὴν τοῖ' λίνου Βὐοιπίδης ὧν ὁμαόεν λίνου 

κλωστῆρα περιφέρει λαβῶων, απθ ΡγΟΡΑΡΙ τον δἀ ΤΠ Θβοιιπὶ 

τούα!ῦὺ Ὑγαρου. Νοβίσττη Ἰοοῖ γοβροχοσιηΐ ΟἸοιη. Α1. ὅἴσγοιη. ΠΠ| 

Ρ. 182 5.01}., 4ὶ Ρ6Ὶ ΘΥΓΟΥΘΠῚ ΞΌΡΠΟΟΙΙ ἰγρταΐ, Ετιβί. ἴῃ 1]. Ρ. 19, 

9.9... 419. 99. 

δ0τ ἀμιομιφητονδετινατὸν λόγον Μ. Ἑρτορὶθ οιηοπῇ. ΗΘ 11., 

ξουτηᾶτη αἰζοατη τοδί π|0 Π]οτηἶ. 

808 ἀγοιμώντου Μ. Οὐυτοχὶ 6 56Π0110 σολυϑουλήτου, 4πι8π- 

ααδιη οἰΐαπι 1Ππ|4 1 6]Π10 1 ροίθβί. Οθίουι: πὴ 5660]. ποῖ 5.15. δθοι- 

ταϊθ ἰπίουρυοίί 5 οϑὲ σΟΟΘ ΠῚ, ἡτᾶθ ῬΟΙΠΙΒ ΡῸΣ πσαγοδύρτου ΘΧΡΟ- 

πρηάδ οὐδ. 



02 

ΟΡΕΣΖΤΗΙΣ, 

2 

Ἔσται" πυϑέσϑαι δ᾽ οὐδέν ἐστ᾽ ἔξω δρόμου, 
, Ν ’ ᾿ ͵ 

πόϑεν χοὰς ἔπεμψεν, ἐκ τίνος λογου 51 
͵ --2 2, , 

μεϑύυστερον τιμῶσ᾽ αγνήκεστον παϑος; 
͵ εἰ , 

ϑανοντι δ᾽ οὐ φρονοῦντι δειλαία χάρις 
- τ Ἵ , , 

515 ἐπέμτεετ᾽" οὐκ ἔχοιμ᾽ ἂν εἰκάσαι τοδε. 
Ν -- , " .52 αὐ - « , 

τα δῶρα μείω δ᾽ ἐστὶ τῆς ἁμαρτίας " 
" , , , 

τὰ πᾶντα γὰρ τις ἐχχέας ἀνϑ᾽ αἵματος 520 
ς Ν ᾿ , ὴ «ς , 9 " ὧδ᾽ . λό 

ἑνὸς, ματὴν ὁ μοχϑος" ὧδ᾽ ἔχει λόγος. 
Α ͵ ἢ 

Θέλοντι δ᾽, εἴπερ οἶσϑ’᾽, ἐμοὶ φράσον ταδε. 

ΧΟΡΟΣ. 

ες 5.Ὁ. Ὗ , » ΓΕ ΓΟ ἢ 3 , 
20 οἰἱδ᾽, ὦ τέκνον, τταρῇ γαρ᾽ ἔχ τ᾽ ονειράτων 

χαὶ νυχτιτπτλάγχτων δειμάτων πεπαλμένη 
Ν Ρ ͵ ͵ ͵ 

χοὰς ἔπεμψε τασδὲε δυσϑεος γυνή. 525 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

Ἦ καὶ πέπυσϑε τοὔναρ, ὥστ᾽ ὀρϑῶς φράσαι; 

ΧΟΡΟΣ. 

χὰ ͵ " « ν 

τεκεῖν δραάκοντ᾽ ἔδοξεν, ὡς αὐτὴ λέγει. 

18 μεϑ' ὑότερον Μ. 

814 ϑανοῦντι Μ. Οοτν. Ῥαῖν.. τῷ ὑπ᾽ αὐτὴς ϑανόντι χαὶ 

μὴ φρογοῖντι (που. οαγδη 1) τὰ αὐτῆς 5080]. 

516 ΑΙΙΪ τάδε τὰ δῶρα. Μ. ἃ αἰνουβῖβ τηδηΐθιιβ τόδε οἵ 

τάδε παΡροί, 564 δδάϊία ἱπιουραποίοηθ, ΠΙῸᾺ οεϊδμη ΠΠΠΊΘΙΟΥΊΙΠῚ 

γϑίϊο οομῆχιηδγο νἱ ἀθίπν. 

51θ μέδω Μ. μείω 'ΓΆΧΗ, 

520 πάρει; εἰ ἴῃ γαδαγα Δ Ὁ]1ἃ τηδητι βουὶρίο, Μ. (οΥν, ῬΟΥΒ. 



ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

82 καὶ ποῖ τελευτᾷ καὶ καρανοῦται λογος; 

ΧΟΡΟΣ. 
ΝΥ ᾿ Ν « , ! 
ἐν σπαργανοισι παιδὸς ὁρμίσαι δίκην. 

ΟΡΈΣΤΗΣ: 
, - , Ἀ ᾿ 

τίνος βορᾶς χρήζοντα, νεογενὲς δακος; 580 

ΧΟΡΌΣ. 

αὐτὴ προσέσχε μαστὸν ἐν τωνείρατι. 

ΟΡΕΣΙΕΗ͂Σ: 

καὶ πῶς ἄτρωτον οὐϑαρ ἦν ὑπὸ σεύγους: 

ΧΟΡΟΣ. 

ὅ80 ὡστ᾽ ἐν γάλαχτι ϑρόμβον αἵματος σπασαι. 7 9 

ΟΡΈΣΤΗΣ:. 

Ὑ ! ᾿] Ν γ , 

οὔτοι μάταιον ἀνδρὸς ὄνψανον πέλει. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἡ δ᾽ ἐξ ὺ ) κέκραγεν ἑπτογμιένγ Ρ ἦ, ς ὑσιγοι χὲ θὰ δ) ὃσπ "ἐξ 7. 95 

20 δριιίσαι (απαβι ἴῃ ΡΟΥΓΠΠῚ ὙΘΟΙΡΘΟΙΘ)ὺ 5010]. ΤΠ οΥΡΥ ἴδ ν 
᾽ ᾿ ᾿ 3 " Ξ Ἂ ἀν, ᾽ , Δ 

ἐχτεῖναι. Αἤουαπῦ Ηοβγοῖ. 51]. ορμιόον" δῆσον, αναπαυόον. Πανῖ. 
ιν , 

αριούῦαι. ἔ 

σι 217 τινὸό οἱ νεορενὲδ Μ. νεογεϊὲς 5610]. 

σι 

: ΝΎ Ὁ ΓΝ ᾿ ᾿ ᾿ 
28 μαζὸν ὃν τ ογείρατι Μ. Οοτγ. ΡοΥβ. ὅν γ᾽ οὐείρατι [ΠΟ ὙΠ|. 

5929 οὐχαοιν; ιν ΟΧ ην [αοῖο, ὑπὸ ὅὄτυιγοσ Μ. ΠΙᾺ Γαανν, ποο 

ΚΟΠΤΖ. οπιθηα. τοῦ μιόητοῦ ϑηρίου 5010]. 
᾿ ) 

5892 κέκχλαγεν Μ. ον. ΤΌ. 



πολλοὶ δ᾽ ἀνῇϑον, ἐκετυφλωϑέντες σχότῳ, 
- Ψ' ͵ 

λαμπτῆρες ἐν δόμοισι δεσποίνης χαριν᾽ 

πέμπει τ᾽ ἔπειτα τασδὲ χηδείους χοὰς, σι Ω9 οι 

ἄχος τομαῖον ἐλπίσασα πημάτων. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

Ε λεα - - Η Ν ͵ 
.41λλ᾽ εὐχομαι γῇ τῇδε καὶ πατρὸς ταφῳ 540 

Ὗ ΝΥ - , , 

τοὔνειρον εἶναι τοῦτ᾽ ἐμοὶ τελεσφόρον. 
᾿ , , κ , ΡΥ 

κρίνω δὲ τοί νιν ὡστὲ συγκολλως ἔχειν. 
Ὕ Ν Ν ἢ ᾿ν -" 2 Ν Ύ Α 

ὅ40 εἰ γὰρ τὸν αὐτὸν χῶρον ἑχλιτεωὼν ἐμοὶ 

οὗφις ἐμοῖσε σπαργάνοις ὠτιλίζετο, 
Ἁ Ης , 

καὶ μαστὸν ἀμφέχασχ᾽ ἐμὸν ϑρεπτήριον, 545 
, - , ͵ 

ϑρόμβῳ τ᾽ ἔμιξεν αἵματος φίλον γάλα, 
᾿ς δ : κἢ εἶ ! τ ..5 ͵ ! ω 
ἢ) δ᾽ ἀμφὶ ταρβει τῷδ᾽ ἐπῳμωξεν παϑει 

δ46 δεῖ τοί νιν, ὡς ἔϑρειψεν ἔχπαγλον τέρας, 

ϑανεῖν βιαίως, ἐχδραχοντωϑεὶς δ᾽ ἐγὼ 
- ᾿ , 

χυδγιῦ νιν, ὡς τοὐνειρον ἐννέπει τόδε. 50 
͵ ὃς ῳ 

Τερασχοπον δὲ τῶνδέ σ᾽ αἱροῦμαι πέρι. 

598 ανῆλϑον Μ. Α]οκκοπδουῖ οιπθηἀαϊομθ) ἤχτηδΐ 560}|0]. 

ἀνέλαμιψαν. 

ὅ89 συσχολλωό Μ. Οουν. Υἱοί. 

ὅ40 ἐχλείτων Μ. Οὐουτγ. ΒΙοιηΐ, 

541 οὐφεισεπασασπαργανηπλείζετο Μ. Ἐπηοηά. γΘΥδιιβ Τη  Πππὶ 

ῬΟΥΒ., ἤποι Τιχπ. οἱ οί. ἐπιμελείας ἠξιοῦτο 5010]. 

42 μασϑὸν Μ. μαστὸν ΒΙοι, 

48. δ᾽ τ᾽ Πουιι. 

δ44 αμιφιταρ βιτωδ᾽ Μ. τομα. Ῥου5. 

541 χτείνω τιν Μ. ὕουν. Τυσπ. 



θὅ 

ΧΟΡΟΣ. 

γένοιτο δ᾽ οὕτως. τἄλλα δ᾽ ἐξηγοῦ φίλοις. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

-» - ͵ 

ὅ560 ἁπλοῦς ὁ μῦϑος" τηνδὲ μὲν στείχειν ἔσω, 

τοὺς δ᾽ ἕν τι ποιεῖν, τοὺς δὲ (7 τι δρᾶν λέγω. 
2. τἴδῶ ὴ , ͵ , Ρ] Ν 

αἰνῶ δὲ κρύπτειν τασδὲε συνϑῆκας ἐμὰς, σοῦ 
« ᾽Ν , , 2 , 

ὡς αν δόλῳ χτείναντες ἀνδρα τίμιον 

δόλῳ τε καὶ ληφϑῶσιν ἐν ταὐτῷ βρόχῳ 

ὅῦδ ϑανόντες, ἡ καὶ “οξίας ἐφήμισεν, 
ἄναξ ᾿“πόλλων, μάντις ἀψευδὴς τὸ πρίν. 

ξένῳ γὰρ εἰκως, παντελῆ σαγὴν ἔχων, 500 
[χ] ἢ Ἅ ὃ ν 7) δ᾽ 2 ΠῚ - ΤῚ "1 

ξω σὺν ανδρὶ τῷδ᾽ ἐφ᾽ ξρχξίους πύλας 
᾽ 5 ͵ 

Πυλάδῃ, ξένος τε καὶ δορύξενος δόμων. 

ὅ49. 80 δτίχειν οἱ λέγων Μ., ἴῃ αοὸ ΠΙ ὙΟΥΒτιΒ5. ἸΠΥΘΥΒΟ ΟΥ- 

αϊπ6 Ἰορτιηΐαγ. Ὑϑυιηη τοϑυϊταϊς θυ. Ηδθο Ῥγθυῖβ οὐ ΟΡΒΟ ΣΤ τΙΒ 

αἰοία βιηΐ, 564 1Ππιύγαηίτιν βθαπθηίθιι5, ῬΥΙΟΠΟΙΠΙΪη6. τήνδε Ε]Θοίτα 

ΒΙρυηοαίτιν, ρῥυῖπ5. τοὺς δ Ογοβίοθμι οὐ Ῥυ]δάθηι, ἁ]ΐθσιιηι τοὺς δᾶ 

ΟΒουη ΡΟ ββίπητιτα τϑθγθηάαιη νἱἀθίαγσ, Μαβοα]ο πὐλ{πι7, ατιπι 

ἴῃ ΠΗΪΥΘΥΒΙΠ ἸΟΧδΐίτιγ. 

ϑῦ8 κτείναντασ Μ. 

ὕῦ4. δῦ δόλῳ γε Ῥᾶαν. δὲ δια, δόλοισι Ἠανί. βαθρίοον 

ληφϑέντες -.«. ϑανωόδιν. 

07 πανοπλίαν; ἢ τελείαν περιβολὴν ἔχων ξένου 5610]. Ηοο 

ΥΘΥ ΠῚ 6580. ΟΟΠΠΡᾺΒ 6 γοῦδα 601 αὐτόφορτον οἰχείᾳ ὅαγγ. βδγοι- 

5 ΠῸῚ ρ56 Ογοβδίοβ ρογίανϊί, 564 οουηίθβ τι ΘΠ ΒΘα ΘΗ 1 ἴῃ 

ΒΟΘΏΔΠ τοαοιιπίθιη (ν. 699). 

8 ἐφερχίουύσ Μ. Μοχ δορύξενος 5ἰπἰδίναπι, ἀμ Ιραἰ αίθπ 

πα ῦοτο νἱαθύθν, 
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ΒΝ 

ὅ060 ἄμφω δὲ φωνὴν ὕσομεν Παρνησίδα, 

γλωσσης ἀὑτὴν Φωκίδος μιμουμένω. 

Καὶ δὴ ϑυρωρῶν οὔτις ἂν φαιδρᾷ φρενὶ τὐῦ 
, , 2 Ν - -»" 

δέξαιτ᾽, ἐπειδὴ δαιμονᾷ δόμος κακοῖς. 
- ͵ ν 

μενοῦμεν οὕτως ὡστ᾽ ἐπειχάζειν τινὰ 
- ! , ᾿ δ) 5 , 

ὅθῦ δόμους παραστείχοντα καὶ ταῦ ἐννέπειν" 
, δ᾿ , 

“τί δὴ πύλαισι τὸν ἱκέτην ἀπείργετε, 
ν Ε κΥ̓ ’ Ἷ 

“Ἵἴγισϑος εἴπερ οἶδεν ἔνδημος παρὼν; 50 
τ 3 -»" 

Εἰ δ᾽ οὖν ἀμείψω βαλὸν ἑρκείων πυλῶν 
᾽ “ , 

καχεῖνον ἕν ϑρόνοισιν εὑρήσω πατρὸς, 
ΡΣ Α Ν 2, ͵ Ν ͵ 

ὅ170 ἢ καὶ μολων ἔπειτα μοι χατὰ στόμα 

ἕξει, σάφ᾽ ἔσϑι, καὶ κατ᾽ ὀρϑαλμοὺς βαλεῖν, 

πρὶν αὐτὸν εἰπεῖν ποδαπὸς ὁ ξένος“; νεκρὸν 
, ! 

ϑήσω, ποδωχει περιβαλὼν χαλκευματι" 5760 
2 

φόνου δ᾽ Ἐρινὺς οὐχ ὑπεσπανισμένη 

ὅ00 οἴδοιιεν Μ. Ἐπηθηᾶ. Ταγη. Οδίοστιθη πο οορ αίοηθ 

ΒΆΡΡΙΘμἄπμη ογαΐ, ἤθη βοραΐ : οοϊηΐϊοα αἰϊδ]θοίοσα πὶ ἱπιϊίαίϊο ἃ 

ἰγᾶροθαϊαθ ργαν ζαίθ ἁΌΠουτοί, 

ὅ08. λέξαιτ᾽ ἐπειδὴ δαιμον ἀϊδομοό Μ. Ἐρτορίο οπιοπᾷ, Τιιτι. 

Δα δαιμονᾷ 5ρθοίαῦ 56110], τετάρακται: 

ὅθῦ δοιιοιό παραύστίχοντα Μ. Οὐοτγ, Βοϊδβοηδᾶο. 

δ00. ΟΥ̓ σύληισι Μ. Οουν. ΒΙοιαῖ, Ταπι ἀπείργεται Μ. ἀπείργετε 

ΑἸΙά. Ἠοο ρῥγδοία]ῖ, οο]]αΐο νϑυϑιι βί πη} 648, ἀπστη 46 ἀοῖῖνα τηθᾶϊαθ 

Τουμδο ἀπείργεσϑαι βρη ΠοαίΟη6. ΤΠ} πῸ ἢ οοηβίοί, ἐκδημιός περ 

ὧν Ὀϊμᾷ. 
ὅ08 ἑρχίον, ΟἸἴπ) ἑρχείον, Μ. Οὐγν. ϑίδῃ]. 00]]. ν. 888, 

11 ἐρεὶ Μ. ἀρεῖ οἱ βαλεὶ Βδλι])ν. (ταὶ οοα]ο08. βαβίθ]ουϊε θέ, 

6 ἀαβρῖία, 46] Θοου 15), ἀπδμι οοπθοίασδηι Ρῥ] οι ββα Ηθυιηδηπο οἱ 

Πιμἄονῆο ταϊσου. βου θη πηι ογαὺ ἕξει. Αοριβίμιιμη βίδα ἴῃ- 

ΒΥ ΘΒββδ8. ἰηἰουβοῖοι : ροΐουιῦ 16 ἔογίαββο οοῦΐοβ ἴῃ Οτοδίομῃ Θοι- 

ἡ ιοογθ, ποὴ μοίουῖϊς Δ]]οατι, Υ. βαργα 891 ἐπὶ χεῖρα βάλοι, ΠΟ 

δαάιΐο οαδιι ἀαίϊνο. 



{χ] 

᾿ - ἱ ΤΥ δ18 ἄκρατον αἷμα πίεται τρίτην πόσιν. 
Νῦν οὖν σὺ μὲν φύλασσε τὰν οἴχῳ καλῶς, 
[χ] ΕῚ 2 , , , 

ὁπως ἂν αρτίχολλα συμβαίνῃ τὠδε" 580 
- »“"᾿ »" ,ὔ 

ὑμῖν δ᾽ ἐπαινῶ γλῶσσαν εὔφημον φέρειν, 
5. ςὦ Ξ ι , κ , 

σιγᾶν 9ϑ᾽ ὁπου δεῖ καὶ λέγειν τὰ καίρια. 
᾿ ! -» - , 

ὅδ0 τὼ δ᾽ ἄλλα τούτῳ δεῦρ᾽ ἐποπτεῦσαι λέγω, 
! ΡΣ 

ξιφηφόρους ἀγῶνας ὀρϑωσαντί μοι. 

ὅτ Ἐδοίο 5610]. ὡς εἰ ἔφη τοῦ τρίτου χρητῆρος; μετὰ ᾿4γα- 

μέμγονα τῶν δύο τούτων τὸ αἶμια. 

ὅϊ10 σὺν οὖν Μ. Οοιν. Εν ατάϊ. 

ὅ719 γοϑιη ἔδυ διαπμάθηι Ο611πι5 ΧΙΠ, 18 ὁ Ῥτχομηθίθθο 

᾿ρηϊουο δῇοσνί, 5᾽ τὴ 1] 6} ἢ 065 δορί. 0619. Νβαπο ἰδιηθῃ πιδία οδτιδα 

οδὲ ον οἠϊοϊαίαν, αἀᾶθ ΟἸ᾽πὶ ογαὺ ΠΙΠΔΟΤΗ͂Ι βοηἰθηέϊα, απ χητιοίτιν, 

πὖ ΝΑΌΠΟΙΚΙΟ ΠΌΡΟΥ νἰδιιηὶ οϑύ, ΟΠ οστι5. ἰδ ο 1 οοτᾶπι ΟἹγ ἐδθιηποβίγα, 

ΟΡρουίαμα αἱοοῦ πα γοἱ οὐ ΑΘρΊβίΠο, 

ὅδ0 τούτῳ δ4 Ῥυαᾶθμη τοίους 50110]1., ργοβθαπίθ ΗΘ ΥΠΔΠΠΟ, 

4111 δὰ ΔΡρΟ 15 βίαίαθηι, δα Αρδιηθιηποόποῃ (. Ὁ. ΜΏΠΟν. Ἠοο 

ΘΙ 6586 οὗ σγουρὰ βίηρι!α ἀοοοηΐ, Ῥγαθβουεπι νὸχ δεῦρο, οὗ 

ἰοΐᾶ βοθηδ, αᾶθ 510 ΔΡΕΙΒΒΠη6. ἰοΥτηπαΐπν, Υ. δα ν. 874. 

ΑΡΒΟΙν Πη8. βυϑίουηδ τηϑρηδ ΟΠ αὐ ΘΟΙη ΡΟ ἐτπη. Μοαΐπιτη 

Ἰοοππι ΟΡ ϊπθί ΒΟΙΉΠ11 ἰηἰογυργοίαϊο, απιᾶὸ ἐγϊθτι5, απίπαπο, {γῖθι15 

ὙΘΥΒΙΡΒ. ΦΌΒΟΙ πν, ὅ97---47. Ῥυδοοραϊς ρου οάτι5. νουβιπιτη απϊπ- 

4π|65 ὈΙπογίη οὐ απαίίπου, ὅ28---ϑ0, βοαθῖίαν νουβιιη απιαἰίιοῦ 

οὐ 15 αὈΪΠΟΥ ΠῚ ρουϊοαιιβ, ὅ48---61, Ξοα 1Π1 ατπατῖοβ ΒΪΠΪ ὙΘΥΒΊΙΒ 

ἀαοα απο 0 γον δ ἢ 7 Δα ΤΙ ΠΙΘΥΊΠ Ὀ15 ΑἸ ΔΎ Ἵπι τη, ατππιπ ΟΥ̓Θ 5.5 

ψΟΥΒτ15. ΘΟ 8165 απίπαπθ, ὅ40-- 44, δα απΐπαιιθ ΟΠΟΥΪ ΓΘ ΒρΟ δᾶ, 

ὅ24. 20. 28, 80. 82, Δοσαγαί ΒΒ η16 τϑίουαηίτιν, [ἢ βυβίθτη 15. ὈΥΪη- 

ΟἾΡΙΟ ΡΟΒΙ βυιηὖ ΥΘΥΒῚ15. {γ65, απὸ, ἰγο5, ὕ11---ῦ 18, ρου ϊοο ΘΟμ ΓᾺ]] 

ΒΙΠΉ1165, 405 απδίουηΐ ὙΘΥΒΤΙ5. οὐ ρυδοοοάπηΐ οὐ βοαπαμίσ, [πη 

βυβίθυηδιβ ἤμθ. οἸηϊπμθηΐ ἸΠΒΙΡΉΘΒ. ΥΟΥΒΙΒ. ΒΪ5 ατιαΐογηϊ, 68 --- Τῦ, 

αἼἸΟ5 ἰ0} ὈΙΩΪ ὙΘΥΒᾺΒ ργδοοθάπηΐξ, οὐ θη βοαππιηίαν. ΠῸΟ βυϑβίο- 

τηϑίθ ἰθυ 1] δ π} ΘΡΙΒΟΔ ΟΥΪΤΩΪ ΡΔΥΒ. δ]ίοσα, απιὰθ απουηοάο δά ουγαία 

510, πη0 Ροιβρίοοσο ᾿ἰοοῖ, Του δ ηὐν ᾿γγϊοα, ἴῃ πηθαϊο ροβῖζα. 
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ΧΟΡΟΣ. ν 

Πολλὰ μὲν γᾷ τρέφει δεινὰ δειμάτων ἄχη, 585 

ποντιαί τ᾽ ἀγκάλαι κνωδάλων 

ἀνταίων βροτοῖσι πλά-- 

δ8ῦ ϑουσι, βλαστοῦσι καὶ πεδαίχμιοι 

Απίθ ρῥ]αποίππι ΠᾶΡ65 ἄπο βυβίομπιαία, ΠῸῚ Ῥαγίαᾷ, 864. 5Β᾽μ}11ἃ, 

απογατα ρυίοσο (287--- 64) «“ουἱβ δ πὶ ᾿ηνοοδίθν, Ἰΐοσο (20ῦ--- 

804) νἱπαϊοίαδθ πποτηθηΐα 5{1π ἘΠ} 16 ΘΟΙ  ΠΠΘουϑ ἢ ἔπιῦ, Ῥοβέ ρ]αποΐατηῃ 

ΒΑΡῸΒ5 ἅτπιο βυβίθμηδαία, {146} 51 πη1118,. «ΠΟΥ ῬΥΪΟΥΘ ΤηᾶΠ65 ἴηγο- 

Οδηία, ]ΐθγο νη αοίαθ νἱὰ οὐ σαῖϊο ΘΧροΟ ταν, --- Θὰ ΑΘΒΟΒΎ]ατα 

βίαιαθηῦ ΒΟ 1 ππὶ ΟἹ δου θβίσαθ ἃ θβι μου τητἐππϑίπ πὶ 6886, 

ὙΘΥΘΟΥ Ὧ6 ΠΟῺ 5815. ᾿ 6 ΠΟ χουϊηῦ νουβιβ ἃ Ρ] αἴγομο (6 βοτὰ ΠΌΙΩ, 

νἰμα. Ρ. δῦ Α «4]]αἴοβ (ἢν. 40 Βειρκ) 

τᾷ δὲ δράχων ἐδόχησε μολεῖν χάρα βεβροτωμένος ἄχρον" 

ἐχ δ᾽ ἄρα τοῦ βασιλεὺς Πλεισϑενίδας ἐφάνη. 

ΟΥ̓ΡΘΗ 5. ΟΑΡΙΪΘ. ΟΥΘηΐο ΒΡΘΟΙΘΒ ΠῸῚ ἴῃ ἈΠ] νου ξπιν, 564 ἴῃ 

Ομ πρότη, Οἵ}π|8 οαραΐὺ Βθουτὶ ρου ιββοσαῖ, ΜΙΐογα αὐᾶγη ΑΘΒΟΉν ]ὰΒ 

Πηχὶς ΞΌΡΠΟΟ]65 (ΕἸ. 417 544), ἄπηὶ ρδιυ]οϊ απ ἃ ΒρΘοί [ΟΣ Ι ΠῚ 

Οορτἑαί]Οη6. την 6 βἰπαρί. 

82 γὰρ τρέφει Μ. γαῖα Ἠφδίη. γᾶ ϑομία. Ξομο]αβίθη 

1ΘρἾββο. γ᾽ ἀὴρ ἴαϊδο ΘΟ] ρῚαΓ ὁΧχ ο᾽ὰ5. δαποίαομθ ἀαδπὶ ἰπῦτα 

ἀοβουϊρβίσηιιθ. ΜῸΧ χαὶ πο ρμροβί δεινὰ Ἰοροραίαν ἀθ]ονὶὶ Ἡθδίῃ. 

ὅ8ὅ βλαστοῦσι ἀαταπαντιηὶ Ηοτπι. βροτοῖσι ταυπίαίο ἴῃ ϑρύουσι, 

οὐ θι1πα, θη Ἰαίζομθ ΒΕ ΡΘΥΙΟΥΘ 5[η6 ψΟΥΡῸ το]ϊοίδ, απο ἴα ἀθηλμα 

βουὶ ροββοῦ, βὶ χγώδαλα οἵ δείματα τϑοῖο ᾿πίου 88 Θρροπουθηῦιν, Α 

βλαστοῦσι δροοίαϊ 50 οι γενγῶσι καὶ αὐξουδι, τια]ο δὰ πλάϑουσι 

γο]δύπιπι, Ὠθαπο ΟΠ Θηβ᾽ μοι Παθοὐ ἔοσιπὰ βλαστέω, αασπη ρα βορμο- 

ΟἸοπα πὶ ΤῊγ οβίδο ἤν. 14 7 αρι. Ἰορ αν βλαστουμένη ὀπώρα (ν. Κυϊϊρον 

ατδιημι. 11, Ρ. 109. ΑἸΐα Θχθηρ]α ἀαρθῖῦ ΤῊ65.). Μοχ πεδάμαροι 

Μ. «ἀβουϊρίο οἶκαι πέδουροι, ἵν᾽ ᾿ τὸ δημαινόμενον μετέωροι (Η 68. 

πέδουρος " μετέωρος). πεδάοροι ϑἴδ]. Τπίουρυθίοβ ΥΘΟΘΠΕΟτῸ 8. Ρ]ΟΥ- 

αἴθ γαυῖο ΡΟ αυτιηΐ Δ} Ὠτι7τι5 Ἰοοὶ βϑηΐθηία, απᾶμν ὈΘη6 11 πδίσαῃξ 

8010]. δα μη ὙΘΥβαπι : αἱ μεταξὺ γῆς καὶ οὐρανοῦ λαμπάδες, 
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λαμπάδες πεδάοροι 590 
͵ , 

πτανά τε καὶ πεδοβάμονα κανεμοέντων 

αἰγίδων φράσαι κότον. 

2 " ᾿ ΄ 

᾿1λλ᾽ ὑπέρτολμον ἀνδρὸς φρόνημα τίς λέγοι ὑροάντια. 
. - ν , 

690 καὶ γυναικῶν φρεσὶν τλαμόνων 

παντόλμους ἔρωτας, αἰ-- 
- , »ὝἪ γαϊσί τ᾽ ἄταισι συννόμους βροτῶν 

, Φ , 

συζύυγους ὁμαυλίας; 

ϑηλυκρατὴς ἀπέρωτος ἔρως -ταρανιχῷ 600 

τοῦτ᾽ ἐστιν; ὁ ὑπὸ ἡλίου φωτιζόμενος ἀὴρ οἱ 0011 δὰ ν. δὅ88ὅ 

Δαβουρη, ἀπο ἰοίϊπι5. βίσορμαο ᾿η ουργοίαι!οπθιη. ΘΟμΙΡ] οἰ θαίαν, 

Ῥδὺβ Βιρουβίοβ : σολλὰ τίχτει ὃ ἀὴρ ἐχ τῆς ἡλιαχῆς ἀχτῖνος πτηνὰ 

χαὶ ἑρπετά" εἰσὶ γὰρ ὄφεις ἐξ ἀέρος πίπτοντεςς. ἘΔΌΌ]οΟΒα 58πὸ ; 

5661 ΄σαϊἋπὶ ἔθ α]οβα ἢ Ἤοο αἸοῖῦ ροθίδ : ἠνία διηὲ ἐπεηεαρῖα χίαὸ 

[οΥγώ οἱ πιάνο οἱ αν αἰμηί, οὐδ τηιηνανῖνς [οηυϊηαγιιν ἰἰδταϊγιο. 

Μαβου]ηδπι ΤΟΥ πιὰ πι ἀτεμοέντων ΠΘπλἱ ποι 406 γ6 βαβρθοΐδμι ΠᾺΒΡΘΥΘ 

Ηδθυπ. δαποίανιί. Μοχ φράσαι οϑδὺ τη ΠΗ νι Ρ6 1 ΡΥΘΘΟΙΪΒΙΠΠΙΠῚ 

δαατίι5. (γ. δα ν. 970), πο ἱτηρουδίϊντιβ. : ΟΡΡΟΜ τ] τές λέγοι; 

ὅ90. φρεσσὶν τληιόνων καὶ Μ. 

591--κὐὖὸ ἐρωταύ ἀταιόι Μ. Ἑχοῖϊαϊῦ δα]θοϊζνιιη. ρτορο δά 

γοοὶβ ἀταιόι ϑομαμη δοσοάθηβ, 5ἰοαί Π ΒΕ ΠΟΡΠὰ 56. ὀχοϊριπιπὶ σλά- 

ϑουόι βλαστοῦσι. ῬϑδοΥυῖρδὶ αἰ αἱσί τ΄ ἀταιόι, δἰ τὰοὸχ ρᾶυτοι]δη] 

δ᾽ Ῥοβὺ ξυζύγους (δῖ. Μ.) ἀο]ονῖ. γονθοντπ. οοποίπμα ΟΡΡΟΒίτο 

οἱ βίσορμδο ᾿πἰουριποίίο ἀοοοιΐ νουρθὰ ἀταιόι συγγόμιους ΠΟΥ ΟἸΙΠῚ 

ἔρωτας 8564. οὕ βροτῶν συῤύγους ὁπαυλίας ὁου)πηρομάα. ο580. 
Οοἴουτιπι ἔρωτας 6586. ἐἰψιαϊηιο5., το ἀριογο5, ΑἸΓμαθαθ οἱ ὅν ]ὰο 

απᾶθ τηοχ δου θη} ΘΧΘΙΉΡ]ὰ 584 {15 οβίοη  πΐ. 

ὅ94 Ῥᾶῦν, ϑοιϊ2, 411 ἀπερωπύός; αποά Ἡοβγοῖι. ᾿πἰογυρυοία- 
) , . . 5 : 

ἴπ ἀπανϑρωῶπος. ΤΑθγογιη ΒΟΥ πιγαπι τπθυϊίο ὑποηΐαν 14. οἱ 

ἩοΥη.,) (αἱ ἴῃ γΟΒῸ πσαρανιχᾷ 5ἴπθ πιβία. οαῖιδα ΟΠ ΌΠαΙΙ, 
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ὅ96 κνωδάλων τε καὶ στρόβων. 

γ Ὧν" ΕῚ « ͵ 

Ιστω δ᾽ οστις οὐχ ὑποπτξρος 

φροντίσιν δαεὶς, 

τὰν ἃ παιδολυ-- 
Ν , Ν ͵ 

μας ταλαινὰα Θεστιὰς μησατο 605 

600 πυρδαῆτις πρόνοι-- 
, Ν Ἀ 

αν, χαταίϑουσα παιδὸς δαφοινον 

δαλὸν ὕλικ᾽, ἐπεὶ μολων 

ματρόϑεν χελάδησεν, 610 
, , Α , 

ξυμμετρον τὲ διαὶ βίου 

θ06 μοιρύχραντον ἐς ἀμαρ. 

"ἄλλαν δὴ τιν᾽ ἐν λόγοις στυγεῖν 

δθῦ βροτῶν Μ. βοτῶν ΒΟ». βουῖρβὶ στρόβων, 418 νο60 δά 

ΒΠΌΡΠμαΘ. ἤποιι τϑϑριοἶταν, ἀππιπὶ χγωδάλων ΠΟΘ 060 ΟμημΠ68 ΒΘΙ]Π88, 

[οΥΥ ϑ 68, ΤΠ] Υη85, ἀδυϊαβ, ΘΟΙαρΥΘμθηάαί, Υ, Αρᾶπι. 028, Ρτοπι. 

1084. Ηό5γοΝ.. στρόβοι" συστροφαί: στρόμβος" συστροφὴ ἀνέμων. 

ὅ90. 97 ὑποττέροις 50}80]. «Ἰΐογτ, (ΟΟΥγτρπιπὶ 6588. δαείς οὗ 
ΠΌΠΊΘΥΙ ἀγριιηῦ οἵ βθηϑιβ. Ηπης {π|556. Ραῖο : σοηηοβοίίο φιιίσιεν-- 

μι ποῖὶ ἰοποίμ" [ονεϊπαγμηι απῖοῦο. Ἐγίαββο ὑπόπτερος φροντίσιν 

δειλαῖς, ἃαΐϊ αποᾶ ΕπηροΥ. Θομ ͵θοϊΐ : ὑποπτέροις φο. διιαὺ εἰς. 

6000 συρδαῆτινα Μ. σπυρδαῆτιν Ηδτιη. ϑουῖρδὶ συρδαῆτις, 

ααΐα 5680]. δαποίανϊς γ᾽ παιδολύμας καὶ πυρδαής. 

601 χ᾽ αἴϑουσα Μ. ὍΟοτῖν. Οαμῃί. 

602. 8 ἐξότε πεδσῶν ἀπὸ τῆς μητρὸς ἐβόησεν, τοῦτ᾽ ἐότιν ἐξότε 

γεγέννηται 56}0]. 

6004 διὰ Μ. διαὶ Οαπί. 

θ0ῦ μοιροχραντούδ᾽, βιργὰ παβουρίο », Μ. μοιρόχραντον Ολμΐ. 

οὗ 816 50}0]. 

000 ἀλλὰ Μ. Επιομᾷ. Οδμπί, δεὶ τιν Ῥαθῦν. δ᾽ ἐστιν Ηοττη. 

ΜΆ] δ ετυγῶ- 
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φοινίαν Σκύλλαν, 

ἅτ᾽ ἐχϑρῶν ὑπαὶ Π 
φῶτ’ ἀπώλεσεν φίλον Κρητικοῖς 

610 χρυσοχμήτοισιν ὃρ-- 

μοις πιϑήσασα δώροισι ΠΠίνω, 

Νῖσον ἀϑανάτας τριχὸς 

γοσφίσασ᾽ ἀπροβούλως 020 
πνέονϑ᾽ ἃ κυνόφρων ὕπνῳ" 

616 κιγχάνει δέ νιν Ἑρμῆς. 

Ἐπεὶ δ᾽ ἐπεμνασάμαν ἀμειλίχων 

πόϑων, ἀκαίρως δὲ δυσφιλὲς 

γαμήλευμ᾽ ἀπεύχετον δόμοις 055 

γυναιχοβούλους. τε μήτιδας φρενῶν 

620 ἐπ’ ἀνδρὶ τευχεσφόρῳ, 

ἐπ’ ἀνδρὶ δᾷοισιν ἐντόχῳ σέβας, 

τίουσ᾽ ἀϑέρμαντον ἑστίαν δόμων 

γυναικείαν ἄτολμον αἰχμάν; 080 

» , ͵ 

Κακῶν δὲ πρεσβεύεται τὸ “2ἡ μνιον 

010 χρυσεοδμήτοισιν Μ. Ἑπτηθπα. Ἡθγπι. 

611 πειϑηδσαόσα Μ. Οουν. ΑΡΎΘΒΟΗ. 

618 ἀπροβούλως, ααοά οἰϊαη 5010]. Ἰορῖέ, 564 τη8]6 ἰπέουργο- 

ἰαῖαν,, τϑοίθ ἢ} σγνέονϑ (πνείονϑ' Ηθδῖ οἱ Ηδγη}.}) ΘΟ πηρὶί 
ΒΙοΙηῆ 614, 0011. Αὐἱβί. ῬΙαί. 800 εἰκῇ δὲ χαταδαρϑέντα που .. 
ἐχτυφλῶσαι. ῬΟΥΒ. προβούλως. 

61 χιχάνει (απΐθ χ ἀπ Ἰἰζίογα ουᾶβ8) δέ μιν Μ. Οουν. ῬουΒ. 
οὐ ΒΙουνί. Ηδοο δᾶ ΝΙβὶ τπουίθμι γοίοσοηα δ11ηΐ, ΠῸΠ δα ον δα 
ΡῬοθηᾶβ, 4ἀθ ααῖθιιβ μἰο ἀϊοθμαϊὶ Ἰοοῖβ ποθὴ οβί, 

610-29 Τοοῖβ ΘΟΥΤρέπ5 ταῦ απ]! οα πάτο τηοο ΡΓΟοΘαουοί, 
ΒΙομῖ, οομ ]θοἷν ἀπευχτέον, ΕὙΔΙΖ απευχομαι, Ἤρτμι. ἄχαιρος δ᾽ ὁ 

ὅτρ.γ Β 

ἀντ.γ. 
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026 λόγῳ᾽ βοᾶται δ᾽ ἀεὶ τῦϑεν 
κατάπτυστον, ἤκασεν δέ τις 

ν ᾿ς. ΧὖΝ , ἢ 
τὸ δεινὸν ἂν “ημνίοισι πημασιν. 

, δ᾿ 5. 

ϑεοστυγήτῳ δ᾽ ἀγει 680 

εν σέβων, τίων τ᾽... αἰχμιάν, μᾶθο οἵηηΐα, απιαβὶ βϑθοιπᾶαγία, 

ῬΟΥΡούδιη ἴῃ ρθη  Ποϑῖη. ᾿πΟΙπθη5. ΗἨοο αἰοῖς ΘΠΟΥτΒ : Οτρηι 

ἐηιηυο5 ἰἰδιαϊγυος σοηιηιθηιον αὐοΥΐην, κἰογιίϊοηιο ρυοηλάπι «ἰοίοπἰαπάμηι 

ΟἸψιαοηιηοϑίγαο οἰ Δορίϑιϊὶ σοηηπδίμηι ἐοηυϊπαοψιο ἐπδίάτας οἷγο δ εἰϊα-- 

ἐογὶ εἰγμοία5, υἷνο οἰΐώηι ἰοϑίδιι5 σοη ον αὐϊἰὶ (Υ. Ἡ Ομ. 1]. 8,110) σοϊαπινο 

[ϊφίάιον βοσιιηιν, ἀοτγοϑίϊοιινι, νον ἐηεὺοἰϊο ςοορίγιμη Ὁ Νοη [αοίαηι. 

Νάαηι [αἴΐα [αοίπονα, [ιοηινϊαγιηι, φηοῦὶ ἐπι ργουονϑίμν αὐτῖ!, 5οοῖιις αἷς 

ἑηυΐδα ᾿οηουϊγλδιιδχιια αὐοηνυϊπαηάα 6556 ἀοοοί. Ἰίδαιιθ γ. 617 5ΒΌΒΡΙΟΟΥ 

παρηδω δὲ δυσφιλὲς Υ6] (816 αὐ4, ν. 022 τίων δ᾽ (δα Μ.) οΥἔπιπη 

6588 Ρΐο ὁχ τίουσα, οὶ ἴῃ γοῦδαι ἀπ. Πποτΐοο ὁρρομῖζαν σέβει γὰρ 

οὔτις « - 7 δ βηθηι βΠΌρμδο ἰηἰου το ρ δέ! ο 5. βίσιαιμη Δ 4414]. Οδ- 

ἰθυτιμὰ ν. 610 ἐπεμνήσαμεν, ΒαρΓα ῃ δουρίο α, Μ. Οὐουγ. Ηθαίῃ οἱ 

Τἰμᾶ. Υ. 617 πόνων Μ. δουῖρβὶ σόϑων, ἀποᾶ Ἴδῃ βία), οομ)θοογαΐ, 

6011. παντόλιους ἔρωτας, Υ-. ὅ91. Τὰπη 621 ἐπ’ ἀνδρὶ δηΐοιό 

ἐπιχότω σέβαό Μ., «αίοα διογαὺ ἐπὶ χότω οὐ ἰδ]θ αυϊᾷ βογίαββο 
Ἰορὶς 50Π01, Ορὰβ οδὲ δαϊθοῦνο, οχ ατὸ ρομᾶθας δοοιιβαξίντιβ 

σέβας. ΒῶμΡ. ἐπικρίγῳ. δου θθηάσμ ογαΐ δφοιόιν ἐντόχῳ. 622 

ἀϑέρμαντον ἑστίαν οδὲ απαβὶ ἀνέστιον ἑστίαν : τιᾶπι ἔοοιΒ, Ο]8 

δ }15. ἃ ἰρῆᾶγο οὐ βοοϊουαίο Αδρίβίμο δοοθηαίίαν (Αράι, 1880), 

ΠΟῚ Οδύ ΤῸ Οτ18. ΓἈΠΆ1]1ῈΥῚΒ. αΘΤῚ ΒΘΥΥΙ Ρὶ6 Οοοἰαπί (Αραπι. 918 54.).Ψ 

Οὐπὶ 028 οἵ. βιργα 808. 

026 γοᾶται δὲ δὴ πόϑει Μ. δὲ γὰ πάϑος Ηρνιι. β'6ᾳ ἌὁΠοΥτβ 

μᾶθο οἰΐδιη οχίχσα ἰουσᾶμη [ΘΠ πὶ ῬΟΥΠΟΥγΌβοὶ αἰοῖ. ΑΔΒ 

πῃ ΘΠ] οἴηδπι Ἰθπΐονθη. θοᾶται, [αάπια οοἰοὐναίιν,͵ ΒΊον 6] 41ο ἀφοθρίπμπη 

γοΐθσο. 

6027 αὖ Μ. Οοιτοχίς Ῥογίι5. Ηοχοᾶ. ΥἹ, 138 νενόμισται 

ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα τὰ ὀχέτλια ἔργα πάντα Λήμνια χκαλέεσϑαι. Ῥτο- 

γΟΥθἰπαπὶ Δήμνιον χαχὸν ἰαπᾶδαΐ Ηθβγοῖ. ϑαϊα. 411]. 

028 ἄχει Μ. ἄγει Απὑν. δορί. Ἡθυμι. 



78 

βοοτῶν ἀτιμωϑὲν οἴχεται γένος. 
᾿ Α ν κ᾿ Η͂ ἘΣ 

6080 σέβει γὰρ οὐτις τὸ δυσφιλὲς ϑεοῖς. 
, »ν Ω᾽ 5 2 , 5 , 

τί τῶνδ᾽ οὐκ ἐνδίκως ἀγείρω; 

͵ «- 

Τὸ δ᾽ ἄγχι πνευμόνων ξίφος ΡΣ 
ΟῚ 

2 ᾿} »" 

διανταίαν οξυπευχὲς οὐτᾷ διαὶ Δίκας --- 640 
Ν Ν , ᾿ 2 ,..Ὁ χε , ! 

τὸ μὴ ϑέμις γαρ οὐκ εῷ λαξ πέδοι πατούμενον -- 
» , - 

085 τὸ πᾶν ΖΔιος σέβας παρεκβαντας οὐ ϑεμιστῶς. 

Δίκας δ᾽ ἐρείδεται πυϑμῆήν. 84 ὧνς- δ΄. 

προχαλχεύει δ᾽ ἶσα φασγανουργὸς νέον ξίφος" 

τέχνον δ᾽ ἐπεσφέρει δόμοις αἱμάτων παλαι-- 

τέρων' 660 

092 σλευμόνων Μ. πνευμόνων ΒΟ. 

088 σδοῦται Μ. οὐ 5680]. Ἑπτηθπᾶ. Ηδθτπι. 

084 τὸ μὴ ϑέμιδ γὰρ οὐ λας πέδον πατούμενον Μ. γαῖα 

ἰθηΐαγιιηΐ σἰγὶ ἋΟΟΥ : 4111 4 6]θυιιηΐ οὐὐ, 411] γὰρ οἱ. Βδι}, οοπΐ. 

παρ᾽ οὗ, ἕποντο απ ἱπἰουργοίαυὶ ΘΟΠΔΥΘΗΪΙΣ απιᾶ8 5ΘΠΒῚ ΟαΤΘΗΐ, 

ὙΘΥΠ ΟΧ ΨΟΥΒΙΡῸΒ5 ΔΓ {Π6.1015, απιδηαπιατη οὐ ἰρϑὶ ΠΥΧ1Π βυιηΐ. 

51 αἰΐθη 4α 5 δα βϑηδβιιιτη αἰνἸβ᾽ομθιη, απ86 ἴῃ ΒΠΌΡΠα οἱ ἀπ 15 Γορ Πα 

ΒΙΠ1115. 6586. 5016, τηθοῖὴ ΟΟ]ΠΡῈΒ. Πῖο Χο ἀϊββθ πὰ5 ΒΥ] 88. 

ΒΟΥ μάτιπι οὐχ ἐᾷ : ημαθ (Ομ ]ΟΑ} 1) ἡοβας ὁδί, διδεα πὴ 

βἴηὶ! ροάϊϑιις σοπομίοανῖ. ὅϊο ἀθηπιη ΠΟ ἸΔηρτιοηΐ σγουρὰ διαὶ 

Δίκας. Ἑογπιατῃ πέδοι γθϑεϊπις ΗΥμι. 

080 σπαρεχβάντες Μ. οἷ 5610]. Ραϊοί βουθομπάτιηι 6586. σσαρ- 

ἐκβάντας. Ῥοβύ ᾿πἰουΡοβ 06 ΠῚ ΒΘΉΒ15. ἱπΠοΠοδύι5. Δ ἤποπὶ ΡοΥ- 

ἀποῖίαν. Ροοίογῖνιις ἱηιηιίθοτις οἰαάζις ἀσορνα ρμίαφα {Ραμ βρη 

ποξαγὶος «]ιιι πο «ουΐξχιιο σοηἰογρίον 5. 

087. 88 προόσχαλκεύει δ᾽ αἶσα φασγανοῦργοσ. τέννον δ᾽ ἐπειό-- 

φέρει δίιιασε δωμάτων παλαιτέρων Μ. Ορίϊπιθ. 560}0]. ἐπειόφέρει 

δὲ τοῖς οἴχοις τέχγον παλαιῶν αἱμάτων; ὁ ἐότι, τίχτει ὁ φόνος 

10 
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, , ΓΙ Α ͵ " τίνει μύσος χρόνῳ κλυτὰ βυσσόφρων Ἐρινύς. 

ὉΡΈΣΣΤΈΕΙΣ; 

640 [Πα παῖ, ϑύρας ἄκουσον ἑρκείας χτύπον. 
, 5" τὰ - -“ ὴ 53 ἊΨ ᾽ 

τίς ἔνδον, ὦ παῖ, παῖ, μαλ᾽ αὐϑις, ἐν δόμοις; 

τρίτον τοδ᾽ ἐκπέραμα δωμάτων καλῶ, θδὅ 

εἴπερ φιλοξεν᾽ ἐστὶν «Τἰγίσϑου τέλη. 

ΟΙΚΕΤΗ͂Σ. 

εἶεν, ἀχούω" ποδαπὸς ὁ ξένος; πόϑεν; 

ἄλλον φόνον, τπᾶ8 δόμοισιν (ἀθθοβραΐ δόμοις) Ῥαᾶαν, αἱμάτων Οδηΐ. 

(βυιβρίοου, τὰ τομποίγρο ααππη Θϑβοῦ 4ΤΑΙΜΑΤΩΝ, αἱ Αραπι. 1400, 

6 Ῥγΐογθ αὐ ἰδούαπη 6580 8, 6Χ δ]ΐθσο δω). μοηρα ἃΡ Δϑβοιυ]ὶ 

πηθηΐθ ἈΡΘΥΤαγπιηΐ, αὶ τέχνον δα Ογθβίθπι τϑίδσθραπέ, δὲ αἱμάτων 

πσαλαιτέρων 7υπροθαπῦ οαπὶ Βθα πη θι5. Εβὲ 111 δὲ ἀοοίσίπα ϑὲ 

᾿ππᾶρὸ δ᾽ιδάοιη Ροθίαθ ατπὶ ἰηΐγα αἰοοῖ γέρων φόνος μιηχέτ᾽ ἐν 

δόμοις τένοι. ϑοᾷ πᾶθο οαπὶ ΔΠΕ ΠοΕ οἷβ Θομ ογθηεῖ, ποῖ ΒΟ] πὶ 

ΒΥΠΑ015. αἰπππηογα 5, 564 οἰΐαπιὶ 5Θη Βα πη οὗ ᾿π ΤΡ ΠΟἴ 015 ΓΑ ΓΟ 

Βαθιΐα, ἴδοι !θ Δρραγοθῖξ, ροϑὲ φασγανοῦργος ἀπο5 ἴδτηθο8 ΘΧ οἱ 1586. 

γουΡαπὶ προχαλχεῦει (δῖ. θθῆθ Ηρυτλ.) ἀθβιἀογαῦ οαβ πὶ ἃ ΟἸι58 Εἰ ΥΠΙΠῚ : 

ΒΌΡΡΙΕΥΙ νέον ξίφος, ποᾶάπθ ἀαθιϊαυϊ ἴῃ ἰοχίπηι τρθοῖροσθ. {88 

ΔἀΔΟΙΟΥ γα ηβ] αἴ τέχγον αἱμάτων παλαιτέρων ἃρῖθ ΡΥΔΘΡΆΓΑΓΕΣ 

οὐ 1Ππβίσαίτν. 

089 τείνει οἱ χλυτή Μ. τίνει ΤΌΣΠ., φαοα 5680]. ἱπίογργθίαίαγ 

ἀπαιτεῖ. 

041 τὶς ΒΟΡ. Ηδφγπι. 

048 αἰγίόϑου διαι Μ. ΒΟ. ἴῃ ΤΠΔΥΡῚΠΘ ὃ βίᾳ δαάΙαϊῖ, ἀπο 

Ροπάθπὺ οθίοταθ οοπἸθοίπναθ : ϑία Ταγπ, ἐστὶν, Αἰγίόϑου βίαν 

Βα. Ηδφυτ. Τ)1π4. Ἠπῖο οοπ͵οούιτγαθ ορβίαϊ, απο ἴογοβ. ραβδὶ 

ΡΥ ΒΘΥΥΤΙΒ, ΠΟῚ (ΟΙΉΪΒ, ΘΥ̓ΟΟλΠἄτ5 οί, Ῥχδρβίαί αυοᾶ 

ΒΙοιί. ΕἸπιβ]οῖο ἁποίουο ἀοαϊδ εἴπερ φιλόξενος τις Αἰγίσϑου βία. 

ϑ'οα ΡῬγΌΡΙ5. δα Μ, δοοραϊς ΤῈ ΛΗ (ἰπιρονίμηι), ααοα ῥσῖπια ᾿ἰξίογα 

ΔὈ]αΐα ἢ ΕΔΗ, ΑΙΔΙ υαὰαϊαυὶ ρμοϊογαί. 

044 ϑξουυϊ ρουβοηᾶτῃ ΒΟ}. οἱ Ταγη, πἶο οὗ Ἰηΐτα δα βου ρβουππέ. 
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ΟΡΕΣΤΊΗΣ. 

" »" ͵ 

θ465 αγγελλξε τοῖσι κυρίοισι δωματων, 
«“ Ἵ 

πρὸς οὕσπερ ἥκω καὶ φέρω καινοὺς λόγους --- 

τάχυνε δ᾽, ὡς καὶ νυχτὸς ἅρμ᾽ ἐπείγεται 660 
ν [ἐς , , 

σκοτεινὸν, ὥρα δ᾽ ἐμπόρους χαϑιέναι 
᾽ ΄ 

ἄγκυραν ἐν δόμοισι πανδόχκοις ξένων --- 

600 Ἐξελϑέτω τις δωμάτων τελεσφόρος, 
ιν ΟΝ, - ν . δ γ9 , 

γυνή τ᾽ ἂν ἀρχὸς, ἄνδρα δ᾽ εὐπρεπέστερον " 

σι αἰδὼς γὰρ ἐν λέσχαισιν οὐκ ἐπαργέμους 86 

λόγους τἰϑησ᾽, ἵν εἶπε ϑαρσήσας ἀνὴρ 
κ 2 7 ᾿ 

πρὸς ἄνδρα κασήμηνεν ἐμφανὲς τέκμαρ. 

ΚΑΥΤΑΙΠΜΝΗΣΤΡΑ͂. 

θῦ6 ξένοι, λέγοιτ᾽ ἂν εἴ τι δεῖ" πάρεστι γὰρ 

εἶεν, ἀχούω οἴΐατι Αὐῖβί. Ῥᾷο. 668 1 γϑυϑιι8 ἰηϊεϊο Ἰορτέυ, πΡῚ ν. 

Πιηά. δαποί. 
"- . Ἀ . 

048 ὧραι Μ. Νεβοῖίο ἂἃπ σροσορμίδαι γοδυϊτυιοπἀτπιμη. δἰῦ 6 
᾿ " ν ᾿ ᾿ ι ᾿ ᾽ ᾿ - 

80Π0]. χαιρὸς τὴν αἀγχυραν προσορμίδαι τοὺς οδοιπορους, αντὶ τοῦ 

χαταλῦσαι. 
. . , ν ᾿ 

661 ταπαρχού, ΒΌρΡΥα ΡΥΪΒ α ΒουΙρίο ὁ, ανδρα τ᾽ Μ. τοπαρ- 
ν ᾽ ᾽ ἢ 4. ἘΠῚ 

χος. ἄνδρα δ᾽ Ταχτη. στέγαρχος ΒάιηΡ. Ηθιϊα, τ᾽ απαρχοῦσ᾽ Ἡ. 

7. ΑΒγθηΒ. ΕΥΔμΖ. Μθᾶ 510 Θχρϑαϊ : γυνή τ΄ ἂν ἀρχὸς ἐξελϑοῦσα, 
᾽ ν ᾿ ν , ὦ .. » Η εἰ γυνὴ αρχος παρείη" ανδρα δ᾽ ἐξελϑεῖν εὐπρεπέστερον. ἘδΟΙ]Θ 

1 6 ΠΠ1σ]ΐπιν, Οὐ" ρΡοβὶ στὸ ᾿ξοσαίτιν δέ. 

θῦ2. ὅϑ8 ἐν λεχϑεῖδσιν οὐχ ἐπαργέμουδ λογουό τίϑησιν " εἰπε 

Μ. ἐν λέδχαιόσιν ΘΧ Β0Π0110 ποὴ ορίϊπιο ἐν ταῖς πρὸς τὰς γυναῖκας 

ὁμιλίαις ορϊπηθ οὐτῦ Ἐπηρθυῖ5, ργοραπίθ Ηογηδηηο. Νορδίϊο, 
5 5 τ . - 

4π88 απ Βομο βία τηο]οδία ουαΐ, ποπ πυπία πα (οὐ σ᾽ Θ0η]. Ετη}.), 

564 τέϑησιν ἴπ ἀτιᾶ8 ν06 08 Αἰ πηθηάτιπι οί. --- υΐπατιο ΟΥ̓ΘΒΕ5 

γουβῖρυβ θ000---ὃδ ΟἸγίδοιηηοδίσα ααΐηατιθ νου βίθιιβ γθβρομπάοί. 
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ὁποϊάπερ δόμοισι τοῖσδ᾽ ἐπεικότα, 

στρωμνὴ δικαίων τ᾽ ὀμμάτων παρουσία. 61: 
εἰ δ᾽ ἄλλο πρᾶξαι δεῖ τι βουλιώτερον, 

ἀνδρῶν τόδ᾽ ἐστὶν ἔργον, οἷς κοινώσυμεν. 

ΟΡΈΕΣΙΡΗΣΙΣ 

060 Ξένος μέν εἰμι Ζαυλιεὺς ἐκ Φωχέων" 

στείχοντα δ᾽ αὐτόφορτον οἰχείᾳ. σαγῇ 6τῦ 
9 [χ] »-»“ 4 ΕῚ Ι , 

εἰς “ργος, ὥσπερ δεῦρ᾽ ἀπεζυγην πόδας, 

ἀγνως πρὸς ἀγνῶτ᾽ εἶπε συμβαλὼν ἀνὴρ, 

ἐξιστορήσας καὶ σαφηνίσας ὁδὸν, 

θθῦ Σερόφιος ὁ Φωκεύς" πεύϑομαι γὰρ ἐν λόγῳ" 
Ε , "2 Ἂν ἡ τῳ ᾿] ὙΡΣ: , ἥ 

»ἑπείπερ αἀλλως, ὦ ξεν᾽, εἰς “ἴργος χίεις, θ80 

πρὸς τοὺς τεκόντας πανδίκως μεμνημένος 

τεϑνειῦτ᾽ Ὀρέστην εἰπὲ, μηδαμῶς λαάϑῃ. 

Θῦ0 Ῥοβὲ πὰπο ψουβϑιπὶ ἸΘρΘΡαα ὙΘΥΒῚΒ Πα π5 ΘΠ ΟἢΪΒ 

098, «αὶ αὖ Ποὺ Ιοθὸ [1] ροββοῖ, δ Κοῆθ]α αἰϊαπθ δοοθπηΐαι 

πατιζαΐο τη8]6 ΒΟ ρβουτιηῦ χαὶ πόνων ϑελχτηρία στρωμνή. Φυα νοῦ 

ἀθοθαῦ ἀοιητηὶ γϑρίϑη), ἀοοθῦ ν. θ57. 

007 (ἰπϑὶϊα εἰ αὐἀσοπανγμηι βοηιῖο ἐπ υϊφίαηίος Κδίογιην ποβρῖ- 

(μην οομϊ. Δ οΥβυση. ΡΠ] ΠΘΥΥ πη απ, ἀπο π] {πιὸ τπρηΐ" πᾶ. οἱ 

ΝΟρΡΘΙΒΡΆΘΩ. (ΝΔΟΒ Ποῖ. Το]. Ρ. 259), Ἠοτη. αἰϊΐατιθ ἩθβοῖΟ ΟἿ 

ἱπηρουἕη18. ΟΟμ] Θοὔτι 18. Ὑ χδυ θυ. 

6601 οἰκίαιό ἀγη. Μ. Ἐρβτορίο οπθηα. ΤΆγΠΟΡ. Υ. δὰ ν. δδ7. 

6002 Πα ἱπϑίτιοίιϑ, αἱ ροεϊΐνει5. αὐ τιον βοἰμιὶς (1. 6. 1{{π ὺῸ 

Ρογδοῖο) ὑμο αἀυοηὶ. Μα]ὸ ναϊρὸ ἀποζεύγνυσθαι πόδας Ἰπίογρτο- 

ἰαπίτι ργοβοῖδοὶ, πθάτιο ΡῬαγίοαϊαο ὥσπερ 51 Ὑἱπὶ Βουυϑηΐ. 

ΤΥδηΒ]αίο βιιπιρία Δ} Θαι 8 αἸβ] προ αῖ8, θη]. .. τῆς ὁδοι- 

πορίας ἀπέλυσα ἐπὶ τῷ ξενιόσϑῆναι παρ᾽ ὑμῖν. Ἐχ μεταφορᾶς τῶν 

ἀπολυομένων τοῦ ζυγοῦ ἵππων χαὶ ἐπὶ φάτνην ὁρμώντων. 

004 θεν αὐ ἤλὸ ἔξ ἠλθὶ ημαοεὶυΐδϑοί, ἦρδο δίθι οἀοοιμςϑεί. 

510 γροίθ ΚΙδιιβθη οὐ Βδιη}. 



{7 

͵ ͵ 

Εἴτ᾽ ουν κομίζειν δοξα νικῆσει φίλων, 
58)“. Υ , 2 Ν -“ Φ. Ἢ σα 

0170 εἶτ᾽ οὖν μέτοιχον, ἐς τὸ πτᾶν ἀεὶ ξένον, 
, 2 Ν ! ! ! 

ϑάπτειν, ἐφετμὰς τάσδε πορϑμευσον παλιν, θθῦ 

γῦν γὰρ λέβητος χαλχέου πλευρώματα 
Ν Ν ν, 

σποδὸν χέκευϑεν ἀνδρὸς εὖ κεχλαυμένου." 
.- ΕῚ 3 ͵ 

τοσαῦτ᾽ ἀχούσας εἶπον. εἰ δὲ τυχγάνω 
-- “- , ᾿ ͵ , 

θΤῦ τοῖς κυρίοισι καὶ προσηκουσιν λέγων 
γ Ξ Ν μ ᾿ ὭΣ ΟΝ 59) 

οὐκ οἶδα, τὸν τεχοντα δ᾽ εἰκὸς εἰδέναι. 000 

ΚΩΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ͂. 

ΟἹ ᾽γω, κατ᾽ ἄκρας εἶπας ὡς πορϑούμεϑα. 
Ἂν, , - ! Ε] Ν 

ὦ δυσπάλαιστε τὠνδὲ δωμάτων ἀρα, 
ς ἐ ΠΕΡῚ - ᾿ .ῸΝ 5 , 

ὡς πολλ᾽ ἐπωπῷς, καπποδὼν εὑ χείμενα 
« , , 

680 τόξοις πρόσωϑεν εὐσκόποις χειρουμένη 

φίλων ἀποψιλοῖς μὲ τὴν παναϑλίαν. 9 
Ν “-“ ᾿} , τ - 2 !ὴ ΡΣ 

καὶ νῦν, Ὀρέστης ἣν γὰρ εὐβολως ἔχων, 

611 Ηδοο ΤῦσμοΡρο δποίοσθ {θα θαμίιν ἘΠοοῖσαθ, α18}} 

Οτοβίθβ βιιρτα, νυν. ὅδ0. ὅτθ0, ἰηἰτοῖνο, απαθατθ [πὶ θά ρθι5 ἤθγθηῦ 

ΟΡΒΟΥγαγο Ππιββοσαῖ, ΟΠοτοὸ ἀθαϊς άπ... αππιπὶ [ἀ]1ἃ ἃ ΟΠΟΥ ρᾶγ- 

τἶριι5. Δ Βουγθαπί. ΟἸγ θη ηοβίσαθ οοβ ν᾽ ἀθυπηΐ Ρογίπβ, Μαγίῖη, 

Ηδτμι., Πἰπα., οὐ τὸ5 ἰρβᾶ οἷαιπδί. αἸγίδθιηηοβίνα. [811 ππιητῖο 

ἀοοορίο ἴδοθῦθ ΟΠΊΠΪΠ0 ΠῸΠ ρμοΐοϑέ, θαμηατιθ παᾶθο ἀΐσθυθ ἀθοϊαγδηῦ 

ἵππι απ βἰδίϊη γοϑρομα θυ] Ογοβίθβ, ἔὰπὶ πιὰ γ. 726 παίνῖχ αἰοοῦ 

μπιο βρθοίδῃίία. Ἰρθηΐατιθ θα οϑῦ ἀπιᾶγτιημ απ] 115. ποθ ΟΡ Βοά ππὶ 

σομβίαί ΒΟΘΠ ΠῚ Ταΐϊο, τοῦ πηαίγ]5. ἋΟ]ΟΥ Βπππ]αΐο υϑυτιβ Ππ Υ]ΟἿ5 

ἄοῖονῦ ορροπαίαν. (Οἰδίοστιπι. οἷ ἐγὼ χατ᾽ ἄχραόσ ἐνπᾶσ᾽ ὡό Μ. οἱ 

᾽γὼ Οαπί. εἶπας ὡς οδτορῖο Βδη}., ρυοραπίο Πϊπᾶ. 

619 Ῥοβὺ ἐπωπᾷς ἰπίουριμχῖς Βοῖπθ, οὐ 510 β56ηβι15. αἰν διῖ 

5080]. 

082 εὖ βούλωσ Μ. οὐ 561801. Επποπά. Ῥοῖβ. ΥὙἴγρι]α ἱπίου- 

Ραμπχὶ ροβὺ γῦν (σπΠρὸ ροβῦ Ὀρέστην), ταῦ πιο ]1π5 ργοοθάογοί ογαίϊο, 
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ἔξω κομίζων ὀλεθρίου πηλοῦ πόδα, 
»" Ν᾽ 5 - , , - 

γῦν δ᾽ ἥπερ ην δόμοισι βαχχείας καλῆς 

θ8ῦ6 ἰατρὸς ἐλπὶς, μήποτ᾽ οὖσαν ἔγγραφε. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

Σ Ἐγὼ μὲν οὖν ξένοισιν ὧδ᾽ εὐδαίμοσιν Τοῦ 
- ε' ͵ ΠῚ Ὑ 

χεδνῶν ἕχατι πραγμάτων ἂν ηϑελον 

γνωστὸς γενέσϑαι καὶ ξενωθῆναι" τί γὰρ 

ξένου ξένοισίν ἐστιν εὐμενέστερον; 

690 πρὸς δυσσεβείας δ᾽ ἦν ἐμοὶ τόδ᾽ ἐν φρεσὶν 

46 ΠΙΟΧ Δ]61Ὸ γῦν Ροβὺῦ ἱπίθυροβ 0 Π 61 Του απ 8 ᾿Π1[10 γϑρθεϊτιγ. 

Νομ οταξ οαν Ηδιτη. ν. 081 ροβὲ 088 ἰγαλοογθῖ βου θογθίατπιθ ἀσο- 

ψιλοὶ οἱ σὺν δ᾽ ἤπερ. 

088 νομίζων Μ. κομίζων 80801. [Ι46η] ἐξω πηλοῦ πόδα, 

παροιμία. 

084. 86 ἐν δόμοισι . . . ἐλπὶό ἦν, παροῦσαν ἐγγράφει Μ. 

5660]. : ἐλπίς" τάξον αὐτὴν ἀφανισϑεῖσαν ἀρᾷ ὡς πρὸς τὸ ἐλπὶς 

δ᾽ ἀπέδωχεν. Τπᾶ6 Οαπί. ἀποῦσαν ἐγγράφου. Η. 1. ΑΒτοπΒ σρο- 

δοῦσαν ἐγγοαφε, Ἠατί. ποτ᾽ οὖσαν ἐγγραφε, ἔπρον πεδοῦσαν ἐγγραφε. 

Βοα 5οῃο]αβίοβ θαπὶ γόσοῖῃ ἰδρὶῦ απᾶ6, πἶδὶ σθηπ8 οὈβίασθί, θἰϊδπι 

αἃ Οτοβίθπι ὑϑίουτὶ ροββοί. [ἅθπὶ βαρτα δαποίανις ἡ τοὺς οἰκίοις 

ἰατιχὴ ἐλπὶς τῆς ἀγαϑῆς εὐφροσύνης οἱ ἡ εὐφροσύνη τῶν βασιλείων 

οἴχεται. Ηδρο 58115 ἀθοϊασαπῦ. Θὰπὶ ΠΟῚ Βαθυιΐββθ ΡΥ ΘΡΟΒΙ ΠΟ ΘΠ 

ἐν, 50. θη ἀππηατιθ ἦν δομοιόι οἱ μήποτ᾽ οὖσαν ἐγγραφε. οβίδί 

βανχείας καλῆς, αποᾶ οτπὶ ἐλπίς ΤοΟΥΐα586. ΘΟΠΪΠΠΡῚ Ροβδβοῖ, οὰπὶ 

ἰατρὸς ἐλπίς νἱχ Ροίοβί. ΕἼΔΠΖ χαχῆς, ἔπαρον. οἱ Ηθυτη. ἕάαλης; 

ποαῖιθ ἀρδιιγάτμη οβϑϑοῖ ἄλης ἱ. Θ. μανίας. Υ. Αραπι. 1521 μανίας 

μελάϑρων ἀλληλοφόνους ἀφελούσῃ οἵ 1180 ϑύουσαν Ἅιδου μαινάδ'. 

086 ὧν, βαρτα βοτίρίο οὖν, Μ. 

690 δ᾽ ἰπβουτιοσιηῦ Ρογίτπβ οὐ Ῥαανὶαβ., τοοθροσιηΐ Ηθγμ, οἱ 

Πιπά. 
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, -. -Ἥ 

τοιονδὲ πρᾶγμα μὴ καρανῶσαι φίλοις, τοῦ 

καταινέσαντα καὶ κατεξενωμένον. 

ΚΩΥΤΑΠΗΝΗΣΤΡΑ͂. 

»" ω - »} , 

οὔτοι κυργσεις μεῖον ἀξίας σεϑεν, 
γφω9 τ » , , , 

οὐδ᾽ ἥσσον ἂν γένοιο δωμασιν φίλος. 

0965 ἄλλος δ᾽ ὁμοίως ἦλϑεν ἂν τάδ᾽ ἀγγελῶν. 

.1λλ: ἐσϑ'᾽ ὁ χαιρὸς ἡμερεύοντας ξένους Τιὸ 

μακρᾶς κελεύϑου τυγχάνειν τὸ πρόσφορα, 
Στ᾿ ΠΝ 5. ΟῚ - ἌΡ ΤΕ μ 
αγ᾽ αὐτον εἰς ἀνδρῶνας εὐξένους δόμων 

ὀπισϑόπους τε τούσδε καὶ ξυνεμπορους" 

700 κακεῖ κυρούντων σώμασιν τὰ πρόσφορα, 

091 ΔΑ καρανῶσαι 5610]. ἃ ἀβογρβἰ χεφαλαιῶσαι, εἰπεῖν. 

692 ύτπι 5 ΠΌΡΠΪΟ ΡΥ 56. οὖ ἃ υΟὉ 15 Ποβρὶῖο οχοθρίαβ 5111]. 

098 ἀξίωσ Μ. ἀξίων Ῥαιν,, βοιίΖ, ΒΙοιη. ἀξίας ΤὈΙπαονῖ 

6. Β0Π0110 τῶν ὅοι ἀξίων τιμῶν. 

696. 97 Κ'6Π01. δ ἡμέρας καμόντας. (ἰεποίζνιιβ μαχρὰς 

χελευϑου ρΡεπᾶοί ἃ" ἡμερεύοντας. ΒδιηΡ. οομ]θοῖέ μαχρὰς χελευϑους, 

ΠΟ ΟΠ ΌΠΒ118 ἩΠΠΠΘΙῸ Ρ]πγ8]1. Ῥοβὶ τὰ σροόφορα ΡΙ6Π6 ἱπίογ ρα ρ6- 

Βαΐαγ. 8.64 ἀλλ᾽ ἐσϑ'᾽ να]οὶ ἀλλ᾽ ἐστὶ γάρ. 

6099 δὲ Μ. Αοσουβαίίναμῃ ὁπιόϑόπους (ρεαἸπδατϊιο5) τοῖο ὑππΘ ἢ [ΠῚ 

βίδη]. οὐ ΒΙοιι (μου αελλόπος, ἀρτίπος, τρίπος οὐ ἴουτηδιῃ 

πΘυΐγαΠ] τρίπουν. Βουηδηη, ἴογθ Ῥαπνῖαηι ΒθΟιμ85, ΒΟΥ ρδῖΐ 

ὀπισϑόπουν δὲ τοῦδε χαὶ ξυνέμπορον. 

100 δωμαόι Μ. Βροθρὶ Η. γ᾽ ββιὶ οοπθοίισαμι δώμασιν; 

οἴϊατῃ Ἠαγίπμσο ργοραίΐδιῃ. Νὰπι δώμασιν τὰ πρόσφορα, μας αϑαϊ- 

ὑιι5 ουπαμοιηί, πιοῦν Ῥτιΐο ΔΟΟΙΡῚ ρό586. 60 β56η81 πὸ γ. 006 ἀϊοίιμι 

οβί δόμοισι τοῖσδ᾽ ἐπειχότα , ημαο «ἰοηιίπι ἀθοοπί. ΤᾺ ΙΓ] ΟΠ Θ 

ΘΧίπηϊς αποᾶ ν. 697 δά τυγχάνειν τὰ πρόσφορα ον 5 ΡΡ]ομτιπιὶ οϑὲ 

δόμοις, 564 τοῖς ξένοις. Ῥοβί Τ00 ᾿πβοῦαὶ Ὑϑυϑιιπὶ απϊ ἴῃ ΠΠΡΡῚ5. οὐ 

οαπποὨ 115 Ἰορῖϊπ ροβὶ ν θυ δι Β᾽ 1] 6 πὶ Θὅ0, 1Π1|Ὸ ἱπιρογπιμαμῃ, Πΐο 
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χαὶ ϑερμὰ λουτρὰ καὶ πόνων ϑελχτήρια. ὁ 
αἰνῶ δὲ πράσσειν ὡς ὑπευϑύνῳ τάδε. Τιῦ 
ἡμεῖς δὲ ταῦτα τοῖς κρατοῦσι δωμάτων 

χοινωσομέν τὲ κοὺ σπανίζοντες φίλων 

τ0ῦ βουλευσόμεσϑα τῆσδε συμφορᾶς πέρι. 

ΧΟΡΟΣ. 

Εἶεν, φιλίαν, δμωΐδες οἴχων, 
, 

πότε δὴ στομάτων Τ20 

ΔΡἊΒΒητιη. ΟΥ̓ ΠΘ ΠῚ. ὙΘΥΒΙΠΙ ΠῚ ἔπ θα Π 6586, οἰϊδμη ΘΧ 60 βιιβρὶ- 

ΟΔΥῚ ΠΙοοῖ, αποᾶ Μραϊοοιιβ νυ. 698---100 ἴῃ τηλγρῖηθ δαβουῖρίοβ 

ΒαΡοί. 

102 ἐπευϑύνωι Μ. ἐπ᾽ εὐθύνῳ α. εὐ Πῖπᾶ. ὑπευϑύνῳ 

Ταχπ. οὐ ρ]ουίαπθ οἄϊΐουοβ. Ηος Βγιιαΐ βομο]ου ὑποδίχῳ. Ερστορῖο 

ἃ Ρορία βιρηϊδβοδίιν, ππιητο858. ΟἸοδίῖϊθ τηογίθ Δ ΟΥΘ ο8. ΒΘΥΥῚΒ 

ἸΠΥΊΒΙΟΥΘΒ. 6556. Δ ΠῚ τη 01. 

104. ὅ χοινώσωμιέν οἷ βουλευόμεϑα Μ. 

βοθηδ αἸΆΒ1 [ΟΥ̓ΠῚΪ5. πο ]πιδὰ οϑὲ ατιϑ ξπιοῦ ἀθ ΠΟΥ ΠῚ ὙΘΥΒΈΤΙ ΠῚ 

ΡΘΙΙΟαΪ5, ἀπαθβ 1π ἰηϊτο (040---Θ59), ἀπιαθιβ ἴῃ ἤπθ ῬΟΒΙΓΙΒ 

(086----105), 1115 1 ΟΕΪΠΙΟΠΘ5, ΠΙ5. ἴῃ πα οΥ ΟΠ. ΠῚ Ὀἱποβατιο ἴου- 

Ὠΐϊοηο5. αἰνῖδῖ5. ΟαΙΡι15. ΘΧρομτηΐτ" θὰ. απᾶρ Οοἶτοα γῸΠῚ β5πηΐ, Ρ61- 

Θϑ που δαἀνοηίιβ οἱ ἴῃ ἀοιηθηὶ Τορῖα πὶ Δα Ππηϊβθῖο. Εδ8. ᾿ρ88, 

πα 1π|8 [Ὁ]5115. Β᾽πυ]αΐο ΟἸνγ οι θβίσαθ ἀο]οῦο οχοορίαβ, {ὙΠ Ὲ18 

ῬΟΙΙΟΙΒ. Ομ πο αἴιὰδ Βοθηδθ πᾶ 51 ΟΟΥΡι5. οἰποϊπηῖ, ὙΘΥΒΙ 5 

«αἰηαιιθ (1 -Ἐ 4) οἱ απδίτπιον θ00----ΟΒ8 τοβρομάθηξ νυ θυβιβ Πα 116 

(1 -Ἐ 4) οἱ ᾳιαίίζπον 6177---Θὅ5. ΜΟΑῚΙ Ἰηϊου]θοῖ βαηΐ ὙΘΥβῸ8. {6 8, 

ἄπο, ἰν05, ἀπ ]θ πηθβοᾶππη ὙἹάἀϊ πηι βιιργτὰ ὅ11---ῦ18, πὸ δ ΑἸΪὰ5 

ΤᾺ ι]ὰ 5. ΡΥΟνΟΘΘ,. 

τ00 φιλίαι διιωιΐδεό Μ. Νυϊρο φίλιαι διιωΐδες ὁχ ἩθΑΙΗΙ 

οοπ͵θοίασα. 64 ὅτυμάτων ἰόχὺν δείξομεν ἐπ᾿ Ὀρέστῃ, Ἀ]110 Δα]θοῖο 

δριοῖο, νϑυθουτπὶ νἱπὶ ἰπἰ πο πὶ Οἵ 5. αἀπᾶπη θΟηα γοΐὰ ΒΟΠΔΥΘ 

νἱἀθίι. [δαῖτ ΒΟΥΡ81 φιλέαν. ὅδ᾽ α]ον ἐποραῖαν φιλία. 
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δείξομεν ἰσχὺν ἐπ᾽ ᾿Ορέστῃ; 

ὦ πότνια χϑων καὶ πότνι᾽ ἀχτὴ 

710 χώματος, ἣ νῦν ἐπὶ ναυάρχῳ 

σώματι κεῖσαι. βασιλείῳ, 

Νῦν ἐπάχουσον, νῦν ἐπάρηξον' 725 
νῦν γὰρ ἀχμάζει 

Πειϑω δολίαν ξυγκαταβῆγαι, 

71 καὶ τὸν νύχιον χϑόνιόν ϑ᾽ Ἑρμῆν 

τοῖσδ᾽ ἐφοδεῦσαι, 

ξιφοδηλήτοισιν ἀγῶσιν. 

ΕΥ εἰς « ͵ μ ’ Β 
Εοικεν ἁνὴρ ὁ ξένος τεύχειν καχον' 780 “ 

᾿ , , - ᾿ , - 

111 Βουβοθαίθι ναυαρχῷ δώματι. . τῷ βασιλείῳ, 1. 6. τῷ 

τοῦ βασιλέως, απ ἀπδηη 76}π|π8 βίηῦ ποὴ δϑὲ αποα ἀοπη ΒίΓΘ 1. 

Βοβεζαϊ νϑυβῖη ραγοθηηϊδοαχμῃ οὖ ἀἸού θη ροθία ἀἸΡΉ 81. 

114 δολία Μ. δολίαν Ῥᾶαν. Ηρθτη. Ὁ1η4, Ετιηΐ [Ογίαβϑ6 

αὶ Θοη ]οαπῦ χαταβῆναι. ὅ'64. ξυγχαταβῆναι Βυπιαΐ ΒοΠμο] αβίθβ, 

πὶ θθη6 ᾿πίουργθία ταν ὅνταγωνίσασϑαι. 
’ ΟΕ ΟΣ ᾿ ν ’ , , 3. ἔ -» 

116 χϑονιον ὃ ἑριιηῆα καὶ τον νύχιον Μ. νύχιον ϑ' βρμὴν 

Ηδτῖ. οἱ Π1πᾶ., 6] οὐ5 ἼΡ 115 γΟΥΡῚ5. απᾶθ ὑγαηΒΡΟΒΙΓΠΟ16. ΒΘΥΥΔΥῚ 

ῬΟΒΒ6 νἱἀθηΐαν. [ἀ6γὴ βθηβιὺ Ἠδυίαηρ,. 

116 ἐφοδεύειν αὕτη δοοιιβαίίνο ᾿ππούατη οδϑὺ οὐΐγθ, ποὺ Ιοθὸ 

Ῥθηθ 611. ὀχρουῖῦ υἱαηι ργαοῖνο. --- Απαραθβίϊ, πῖον ἀπιὰβ ΒΟΘ μὰ 5 

ΘΟΠΒΙΤΉΪ]65. ΤΠ 650 τηοο ἰπίουγθοῖ, οομβίαης ἀπιαθιβ ΡΟυΟα15. ΒῚ5 

ἰθυ οὐ πὶ ΟΥ̓ Ἶππ1η, ῬΥΪΟΥῚΒ. ΡΘΥΪΟΑῚ οὐΐαπι Ἁυ 10 11}15 γ Θυβῖι ρα ΟΘιΪ 00 

αἰβειποίβ. 

118 ΨοΥΒΤ5. ΟἸἸΠῚ 6 γὸ ΕἸ Ρυτο5. ὍΠΟΥ το ἀθη05. Θ556. ν᾽ 

Τγυν 0, πθατιθ ΔΠ1ο᾽ ἀοοθρὶΐς ΒΟμο]ϊαβίθβ Εθιηΐηδθ λέγουσι τὰ 

χαίρια 84 ΟΥεβιῖ5 ργαθοορίπμη συ. ὅτ9. Εἰ ΒΟΠΟ]10 ΘΟΥρίο αὐτὶ 

τοῦ" πεποιηκέναι πένϑος τῷ οἴκῳ διὰ τῆς ἀγγελίας Ἠθτιι. ποι 

ἀρραραΐ οο]]ρουθ γϑυβαπὶ ΘΧχοϊϊθβο. δου θοπάιηι οϑὶ σένιλος 

ἔοικε. Οδἴοχτιι ἀνὴρ Μ. ἀνήρ ῬΟΥ8. 

11 
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τροφὸν δ᾽ ᾿Ορέστου τήνδ᾽ ὁρῶ κεκλαυμένην. 

720 ποῖ δὴ πατεῖς, Κίλισσα, δωμάτων πύλας; 

λύπη δ᾽ ἄμισϑός ἐστί σοι ξυνέμπορος. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

ἀϊγισϑον ἡ κρατοῦσα ἢ ᾿ Ψ 

ω τ » τοὺς ξένους καλεῖν 

ὅπως τάχιστ᾽ ἄνωγεν, ὡς σαφέστερον 735 
1295 ἀνὴρ ἀπ᾽ ἀνδρὸς τὴν νεάγγελτον φάτιν 

τ᾿ Ν ’ Ν Α Α, Ἀ ΦΥ 1 

ελϑὼν πυϑηται. τὴν δὲ πρὸς μὲν οἰκέτας 

ϑέτο σχυϑρωπὸν, ἐντὸς ὀμμάτων γέλων 

χεύυϑουσ᾽ ἐπ᾽ ἔργοις διαπεπραγμένοις καλῶς 

κείνῃ, δόμοις δὲ τοῖσδε παγκάκως ἔχει τ40 

780 φήμης ὑφ᾽ ἧς ἤγγειλαν οἱ ξένοι τορῶς. 

121 οΥ̓ΘΟΙΟΥ αἰ πδα]ππ) ΠΟ 50] γ1{Ξ ΒΊΟΥ. 
« » . 3 

122. 28 η χοατοῦδσα τοῦδ ξένουδ Μ. εἰ 501|0]. τοῖς ξένοις 

χαλεῖν Ῥαινν. Ηοτμι. Πἰπα,., απο ὙΘΥΘΟΥ ἢ6 ἃ Ἰοαπθπαϊ πἰϑὰ ἃὉ- 
Ὁ Ω « - 

Βογτθαῖ ; πϑαῖιθ [ὉΥΤῚ ρμοΐοθβί πρὸς ξένους δὰαὰϊ ὡς ξένους ΟἸηΐΒ80 

αὐίΐοι]ο. Ιαᾳὰθ Ἰδοηὰθ βίρμια Ροϑαϊ, ππο ἴδσθ ἴῃ τηοάιπιτη 

ΘΧΡΙΘμάδ6 : 

Αἰγιόϑον ἡ χρατοῖσα τῶνδε δωμάτων (αὶ δωμάτων γυνὴ) τ υε --: παεθ 
" ν ͵ ᾽ , ΄- " 

προς τοὺς μολοντας αρτίως ξένους χαλεῖν 

120. 21 Ῥοβὲ τήνδε Ρ]6π6 ἰῃτουριιηρ  θαΐαν, τι δἸΐοσα οι ἰδεϊο 

ἈΡταρίθ ἱποϊροσοῖ ἃ νϑ 8 πρὸς μὲν οἰχέτας, }ᾳπρογθίασαιθ ὑδέτο 

ὀχυϑρωπὸν γέλων, δαῖ ϑετοσκυϑρωπὸν γέλων ν6] ἐϑελοσχυϑρωπῶν 

ὀμμάτων; απᾶθ βαπῦ νἱσοόστιπὶ «Οὐ ΒΒΊ στ πὶ γαηἸββίπηδ ΘΟΙητηθηΐϑ. 

βοΙρδὶ τὴν δὲ οὐ οοΥτοχὶ ἰπξουριιποίϊομθιη. βοσαραλιπι ἱπ]ϊοῖ 

ϑέτο ([{ἐγεϑαΐ) ϑ5ἴμπθ ἁπιρτηθηΐο, πθῆϊι6 86} τη 6 ἅτιϑῖι8 511}. 

129 χείνη . .«. ἔχειν Μ. κείνη α. ἔχει ΒΟ». Ταγη., δὲ βῖο 

8080]. 
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Ἦ δὶ κλύων ἐκεῖνος εὐφρανεῖ νοον, 
εὖτ᾽ ἂν πύϑηται μύϑον. ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ: 

ὡς μοι τὰ μὲν παλαιὰ συγκεκραμένα 

ἄλγη δυσοιστα τοῖσδ᾽ ἐν ᾿““τρέως δομοις "ἃ 

! ἘΌΝ , 5 ΄ 
785 τυχόντ᾽ ἐμὴν ἤλγυνεν ἐν στέρνοις φρένα. 

᾽ Σ Ὑ ! ἥν Κη 9 , 
αλλ οὔτι πω τοιονδὲ πῆμ᾽ ἀνεσχομην. 

Τὰ μὲν γὰρ ἄλλα τλημόνως ἤντλουν καχά" 

φίλον δ᾽ Ὀρέστην, τῆς ἐμῆς ψυχῆς τριβὴν, 
Α ΕῚ , 

ον ἐξέϑρενψνα μητρόϑεν δεδεγμένη, 150 

740 καὶ νυχτιπλάγκτων ὀρϑίων χελευμάτων 
Ἂ Ἃ ἃ 2 ΕΣ ς Ὁ 

ὰἊκ 3 ω ἃ ΞἉ 3 

καὶ πολλὰ καὶ μοχϑήρ᾽ ἀνωφέλητ᾽ ἐμοὶ 

1351 ἐχεῖνον Μ. ον, ΒΟΡ. 

τ88---ῆϑὸ Μείοεγα απίπιο πιθὸ ροηϊίις τηβαα (συγχεχλραμένα, απο 

γΕΙΡῸ 5: π]Π6Υ ΠΘατι6 ἰϑιηθ Ρ͵αη6 ΘΟάΘπὶ τηοο0, τιϑι5. δὶ ὅρῃ. 

ΑΊ. 895. Απΐ. 1511) πιαία φγαυῖδείηια, φμαηο σοοϊάογμηί (τυ χουτα), 

ἀοίογο πῖθ αἰξδοογιηξ ; 5644 οηιηΐα σροναί ἰυσς ἀοίον. 

198 τριβὴν; ΠῸΠ 5818 γϑοίθ ἴῃ 50} 0115 θχροβιϊαμη τὸν συν- 

τρίψαντά μου ταῖς ἐπιμελείαις τὴν ψυχήν, Ῥθμ6 Βίδη]. Τπξογργοία τιν 

Ομ απ, τοην οἴγοα χμαην τϑν ϑαίιν" οοηίίαίϊο. 

140---458 ϑηβογτηΐ ΥὙἹῈΔῈοᾧ ἀοοί! ἡπ 1ο15 σΥΥτ 1 αίθυη 8116 ΠῚ 

ΘΧΡΥΓΩΪ οΥ̓ΔίΙΟη6. πΘρ]] ροη τι5 ΟΟΠιροβῖία. 564 Ποο ἴρβύπη ρ]6γ15- 

αἴ ἔα {π|ΐ, αὖ ἔθυυθηῦ ατιὰθ ΤΟΥΤῚ Π1110 ραοίο ροβϑιηῖ. ΝΆΠῚ 

δοποίϊντιβ κελευμάτων ππρὶ πϑαπῖΐ οππὶ χαὶ πολλὰ χαὶ μοχϑηρα, 

ααϊθιβ γ Ρ1Ὶ5 (πΠ6 ἀὐρθᾶῃι ταρθεϊπιη χαΐέ οἵ Ομγῖβϑιιπι ΔΙ ΟΙ]ΠΙΠ}) 

ΠΟ ΨψΑρΙπ5 ἸΠΙΔηΤ5 ΠΟΟΘΙΙΣΟΒ, 5644 πα ]οἷβ 46 τηπιϊ ΔΠΠΙΠΊη] 

ἩΘΟΘΒΒΙ ΓΔΕ θτ15. ΘΟῊ 6 οἴη 15. ΟἿΣ 5 ἈΒΒΙ ΟΠ. 5 ὙΘΒΡΙΟὶ, Θὰ {118 6 ΘΑ ΠῚ {π1 

58 15. οβίθη πη. ΝΟΠΠΠ]1]ὰ ᾿ηίθγοϊ 556. 6] Θχογαηΐ ϑο 2. οἱ 

Ο. Μύ]Πον ; πιιπηθ Όστιπι γα ϊομθτη Βθουτι5. ἀπο τι θυ βτιτιτη ᾿ΔΟἸΤ Δ 

ποίαν!. Νϑατιθ ἴδιηθη ΠῚΒ5. ὙΘΥΒΙθτ15. ἰπογαῦ υϑυθτπ 86] ἃ ΟΟτΙΒΔ Ἵν ΤΠ 

φίλον δ᾽ Ὀρέστην ΤΟ ΘΠ : 5ΘΠΒ118 γΘΥβιι 798 ᾿ποΠοδίτιβ το] πα|- 
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τλάσῃ" τὸ μὴ φρονοῦν γὰρ ὡσπερεὶ βοτὸν 

Τ40 τρέφειν ἀνάγκη, τεῶς γὰρ οἵ; τρόπῳ φρενός" 

οὐ γάρ τι φωνεῖ παῖς ἔτ᾽ ὧν ἐν σπαργάνοις, τῦ 
εἰ λιμὸς, ἢ δίψη τις ἢ λιψουρία 

ἔχει " νέα δὲ νηδὺς αὐτάρχης τέχνων. 

τούτων πρόμαντις οὖσα, πολλὰ δ᾽, οἴομαι, 

780 ψευσϑεῖσα παιδὸς σπαργάνων φαιδρύντρια, 
κγαφειὶς τροφεύς τε ταὐτὸν εἰχέτην τέλος. τοῦ 

ἐγὼ διπλᾶς δὲ τάσδε χειρωναξίας 

ἔχουσ᾽ Ὀρέστην ἐξεϑρειψάμην πατρί. 

{π| ᾿πηρουθοίπιβ οὐ ροβύ πχα]ία ἰηξουροβίία ναυϊαΐα οὐδίϊοηθ ΓΘΡΘ ΕΙΣ 

γΟΥθΙ5 τεϑνηκότος δὲ νῦν τάλαινα πεύϑομαι, ν. 184. 

1416 τρόπῳ φρενὸς θὰ Ρΐο ΔΙΪΟΥ ΘΧΡΟΙΪ ΡΌβ80. 4π8π| δά 

γαϊίονιο φιιάμι ηϊθὴ 5 γρμθνρὶ ροϑίμϊαί, χὰ ἃ γουθὶβ τὸ μὴ φρονοῦν 

ΔΌδβομῶ ϑηΐ, ΑἸ νἱάθίιν ΠαΡιῖ556. 5680]., (αἱ δἀποίαν!ς ἀνάγκη 
τρέφειν ἐπιμελείᾳ ψυχῆς. πῶς γὰρ οὐ; Ῥογίαβδο Βουθοπάπη, απο 
Ρταθοθάθηϊθ μοχϑηρά ΘΙ ΘΠ ἀἴπ}, μόγῳ φρενός, 1. 6. τὸ μὴ 

φρονοῖν ἀνάγκῃ τρέφειν τῷ τοῖ' φρονοῦντος πόνῳ. Ῥμοθηῖὶχ ἀρυᾶ 

Ησομι. Π|. ΙΧ, 492, ΑΟΠ11115. πα ἼοΥ, ἱπιο απδϑὶ παΐσῖχ, ὡς ἐπὶ σοὶ 

μάλα πολλ᾽ ἐπαϑὸον καὶ πόλλ᾽ ἐμόγηδα. 

141 3) λιμὸσ Μ. Οονν. δίδῃ]. Μοχ βαίζπιβ θββϑῦ ἔδυγϑ ζουτηδη 

δίψη χύδιι οαπὶ ΥΥ 611. οὐ Ἡουτη. βουῖθογο δέψησις. ΥΘτιπι ἴῃ Ἰδοΐοπίθ 

ἔδτηδι οὗ δἰ τη ποὴ δ οῖ]8 αἰρημοβοαβ. πα υϑααγαΐαιν, 1η161ΠΠ1Ρ18 : 

504 γοχ ργᾶθοα ΠΟῸῚ βιρρθίϊϊ, Ὠἶδὶ ουίθ. ΡΥ θἃ5. λιψητρίς, αϊούαχη 

ἀπὸ τοὺ ἤτρου, αὶ ο5ὲ νοηΐρυ, 

1418 αὐταρνὴς, 856. ἔρϑιηι δμὐίουαί, ἑαυτῇ ἀρχεῖν χαὶ βοηϑεῖν 

βούλεται 5080]. 

752 γναφεὺσ δτροφεύό τε Μ. ΠΙυὰ οονν. Τ)ὶπα., πο ΒΟΡ. 

τὸ8 ἐξεδεξάμην Μ. ὅτιργα οριπι6 88 παβθοῖ μητρόϑεν δεδεγμένη, 
564ἩἉ.Ἅ ἴα Ἰοσῖβ πὸ δύ μαῖο νοῦρο. β0Π0]. ἀντὶ τοῦ " ἐϑρεψα (καὶ) 

ἀπέδσωσα. το ἄτι6ο Βουϊρβὶ ἐξεϑρεμάμην, Θγοδίονυ ὁπ ϊοῖ μαι 

ἰ. 6. Ῥαΐ νῖνο τπουύιουθ δυχ αμι, ΡΊ]θηΐα5 ϑόρη. ΕἸ. 18 χαξε- 

ϑρεψάμην τοσόνδ᾽ ἐς ἡβης πατρὶ τιμωρὸν φόνου. 
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-- “ 

τεϑνηχότος δὲ νῦν τάλαινα πεύϑομαι. 
ΩΣ) » ! τοῦ Στείχω δ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρα τῶνδε λυμαντήριον 

, , 

οἴκων, ϑέλων δὲ τονδὲ πεύσεται λόγον. 166 

ΧΟΡΟΣ. 
πῶς οὖν κελεύει νιν μολεῖν ἐσταλμένον; 

ΤΡΟΦΟΣ. 

ὅπως; λέγ᾽ αὖϑις, ὡς μάϑω σαφέστερον. 

ΧΟΡΟΣ. 

εἰ ξυὺν λοχίταις εἴτε καὶ μονοστιβῆ. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

700 ἄγειν κελεύει δορυφόρους ὀπάονας. 

ΧΟΡΟΣ. 
- ! 

ἸΠὴ νυν σὺ ταῦτ᾽ ἀγγελλε δεσπότου στύγει" τὸ 

ἀλλ αὐτὸν ἐλϑεῖν, ὡς ἀδειμάντως κλύῃ, 
υ 2Ὁ μ ! , 
ανωχϑ' ὁσὸν ταχιστὰ γηϑουσῃ φρενί. 
ΒῚ ᾿] [2 Ν Ν » -»ἭἪ ! 

ὃν ἀγγέλῳ γὰρ κρυπτὸς ὀρϑοῦται λογος. 

1ῦ4 στείχων Μ. ΠΡγαγῖο δα οἴχων ΔΡουγδηίΐο. 

6 τῶνδε... λόγων Μ. (ὍΥν. ΒΙοπι, 

108 ἢ πῶδ; Μ. Ἑπιοπᾶ. ϑομίιίΖ. τί σῶς; Οδῃί. Ηρυπι. 

ἡ πῶς; ὙΝΕΙΙ. 

169 καὶ ἐὺν Μ. εἰ ξὺν Τύχα. ΥἹΟοΙ. 

108 τάχιστ᾽ ἀγαϑούση Μ. Οοὐγ. Τυχσῃ. οὐ Ῥϑῦν. τάχιστα 

γ᾽ εὐδουόῃ Ἡυτη., αποα τοῖοι ὙΥ̓ΟΙοΙκου. 

104 ὀρϑούση φρενί Μ., ΠΡρναγο δᾷ νϑυβιπὶ ἀπθοοθηίθπι 

ΔΡουυδηΐθ Ὑϑυβϑιιη τοοΐθ βουϊρέτιμι, τιὖὖῦἍ Επιρ1 415, ἀθονὺ Τπιβίδιῃ. 

Ρ- 1018, 11, απ4θ Μυβργανῖο διιοίοσθ ῬΟυβοητ5. οΙμοη ἀν]. 
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ΤΡΟΦΟΣ. 

-᾿ 850 σι 
᾿ τ΄ - 3 “- - , 
ἀλλ᾽ ἢ φρονεῖς εὖ τοῖσι νῦν ἠγγελμένοις ; 

ΧΟΡΟΣ. 

3 ᾿ - ’ , 
αλλ εἰ τροπαίαν Ζεὺς κακῶν ϑήσει ποτέ. τῖρ 

ΤΡΟΦΟΣ. 

χαὶ πῶς; Ὀρέστης ἐλπὶς οἴχεται δόμων. 

ΧΟΡΟΣ. 

ΕΠ) , ͵ ΠῚ , ͵ 
οὔπτω" κακὸς γε μαντις ἂν γνοίη ταδε. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

τί φῆς; ἔχεις τι τῶν λελεγμένων δίχα; 

ΧΟΡΟΣ. 

10 Ζγγελλ᾽ ἰοῦσα, πρᾶσσε τἀπεσταλμένα. 
μέλει ϑεοῖσιν ὡνττερ ἂν μέλῃ πέρι. 780 

10 φρονεῖς εὖ 5610]. ᾿ἰπἰογργοίδειν χαίρεις. Οὐπίον εὐφραί- 

γεόϊλαι. 

ττὺ αγγέλ᾽ Μ. 

111 μέλλει. .. μέλλῃ Μ. Μοάϊπμη. αι βοθηδθ Ἰοοιπῃ 

οΡυπθηΐ πτιίυ 5. ΘΟ ΠΐαΘ, ΘΟΙΉΡΥΘΉΘηΒδ 6. γ ΥΑῖ 5 ἀποάουρίητ 

(187 --- 54) 5ῖνθ 56Χ ψϑυβαθ πὶ θυ] ΟΠ 115, ΟΟΤ ΠῚ ΡΥ πτι5. δᾶ 

ἘΠΌΠ.τ πὶ, ΒΟ μτι5. οἱ ἰθυίτι8. δα ἀπαγίιπηι οἵ «τίη το θυτυ τι, 

Ῥυαθοθάπηῦ {γ65 ΡΘΥΙΟΩῚ ααδίσιον (2 -- 2}, πόνϑιὴ (4 - 5), 86Χ 

(2 -Ἑ 4) νούβϑατθπι; Βθατιηΐι" ἴγ65 ῬΘΙΙΟΑΙ Βὸχ (2 - 4), πουθπὶ 

(4 -Ἡ δ), ᾳυδίίπον (2 -Ε 2) νουϑιιι. ΕἸ Π.1]18. οὐαῦ βόθπᾶθ ΡΥ86- 

οοαθηε 5 αἰβροβιίίῖο, ροθίδ πδ 15. ἀΟ]ΟΥΘ ΠῚ 5 τ] τι πὶ ὙΘΙῸ ΠΓΙΟΙΒ 

ἀΟΙοΥῚ οΡρομπθῃίΐθ. 



87 

1ΡΟΦΟΣ. 

ἀλλ᾽ εἶμι καὶ σοῖς ταῦτα πείσομαι λόγοις. 
, πῃ ς γ Ν .- , 

γένοιτο δ᾽ ὡς ἀριστὰαὰ σὺν ϑεῶν δόσει. 

ΧΟΡΟΣ. 

Νῦν παραιτουμένᾳ μοι, ττάτερ στρ. α΄. 

"1 Ζεῦ ϑεῶν Ὀλυμπίων, 

δὸς τύχας, τυχεῖν δέ μου 186 

κυρίως τὰ σωφροσυνευ 

μαιομένοις ἰδεῖν. 

διὰ δίκας πᾶν ἔπος 

780 ἐἔλακον Ζεῦ, συ δέ νιν φυλάσσοις. 

, Ἕ ὃ πρὸ δὲ δὴ ᾽χϑρῶν ότρ.β΄. 

144. 46 Ἡδσυ]15 οδΥΙΪ 15. αἰ ν]βιομθη 5 ΓΟρ ]οατη. ἈρΘΙτιθυτηΐ 

ϑ6 116. οὐ Ηθυπιδηη. παραιτουμέν᾽ ἐμοὶ Μ.ο Οονν, ΤΌΤ. 
᾿ ᾿ ᾿ 3 »" ᾿ 

ττ0---τ8 ὅ6}0]. δὸς μοι εὐτυχίαν εὐτυχῆσαι βεβαίως, τιπαθ 

ΒΑΡ. δὸς τύχας εὖ τυχεῖν χυρίως. ὅϑ'64 6Χ δπἐβίγορ!α. ΟΟ]]ΠρῚ 

ΡΟΒ56. Ὑἱάθίπιῦ μοῦ τύχας ἱπίθυριι ρθη τι 6586, δ 5010]. ροΐαϊί 

ΒΘΗ ΘΠ 1 1 τ] υβτη γοθάθγθ, απ θτ15. Θμτι ἢ 1 ΕἸ ΟΏ 1 Ρ 115. 1 τη Δ 1 

οομπίγδοί5. Βοοορία θα Υ σου οοη͵θοίατα Ἡθυῖη, βουῖρδὶ τὰ 
᾿ ᾽ [3 - -- : “1. - 

δωφοον᾽ εὖ μαιομένοις ἔχειν, Ἀ11Π1 «11. ὩΪ1] απο γ6] βρθοΐθιη 

ῬΓΟΡΑΡΙ τα 5. Ππαροδί. 

119 διαδιχᾶσαι Μ. διὰ δίχας Ῥατχνν γοϑεϊθα!ς 6 50 Π0] 115 
Γ ," » ᾽ Δ. ᾿ , . 

δικαίως οἱ χατὰ δίχαν, ὁ ἐστι γατὰ τὸ δίχαιον. Ῥϑδουιθοη ἀπο 
ν 

απαν Ἷ 
Χ: - ᾿ , Ἦ 

180 ἔλαχον" ὦ Ζεῦ, σὺ νιν φυλαόόδοις Ηρ. ἐλακον εἰ " σὺ 

δέ νιν φυλαόόοις Βοί!ο. Νοδβοῖο ἀπ «πρϊΐον τοροῖαν, πὐ ΑΡΟΙΠΙΪ5 

οὐδοι]α γαΐα Πα θοαΐί. ᾧπδο βυιϑρίοϊο δὶ νοστὰ οβί, βου θοηάιπι ἔλακεν, 

οἱ δὰ πᾶπο βϑηΐθητϑηη οἰΐδηι βιιρουίοτα τϑῆπροηᾶα. 

181 πρὸ δέ γ᾽ ἐχϑρῶν, 6] 6 15. Ἰη ον] θοιομῖθιιβ, ΗΠ θυιὰ, Κρά 

ααθπιπι ΔΗ Βίγορ μὰ νἱάθαῦαν ἸΟΠΪΘΟ τπὺ ἸΟΠΡΊΟΣ 6586. παι γπ]ρῸ 
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τὸν ἔσωϑεν μελάϑρων, Ζεῦ, 100 

ϑὲς, ἐπεί νιν μέγαν ἄρας, 

δίδυμα καὶ τριπλᾶ παλέίμι-- 

"8ῦ ποινὰα ϑέλων ἀμείψει. 

Ἴσϑι δ᾽ ἀνδρὸς φίλου πῶλον εὐ- 
γιν ζυγέντ᾽ ἐν ἅρμασιν Τρῦ 

πημάτων, ἐν δρόμῳ 
προστιϑεὶς μέτρον. τίς ἂν 

790 σωζόμενον δυϑμὸν 

τοῦτ᾽ ἰδεῖν δάπεδον 

ἀνομένων βημάτων ὄρεγμα; 

Ογρατεπιν, ἐλέηρον Ὑ6] [816 αὐ Πα Ἰαΐοτϑ βιιβρίθου. Τθίηθ βουῖρβο- 

τῖτη σρὸ δὲ δάων, αὖ ἴῃ Ἰοοίίομο Μοαϊοοὶ βουϊρίθσα δύων δὲ ἰηΐου- 

ΡΓοίδιϊο ἐχϑυρῶν ΘΟΔΙ ΠΟΥ ΙΗ. 

182. 88 τῶν ἔσω μελάϑρων διδδαο, ἃ μιν «ον ἄιραδ Μ. 

Ηοο Τυσιι., 184 θ᾽ 16. διηθπᾶαν, 

184. 856. οηίοπίϊα 1Ππιβίγαΐα ν. 251 864ᾳ. Ῥαΐνν, ΒϑμιΡ,, 

Ητη. ἀμείψει γουίιηΐ οἱοίβοῖηι ἀσοίρίος, οὐἱ ἰπϊουρυθίαίομὶ ομβέαϊ 

δα]θοίΐτηη ϑϑέλων : τΤοοίϊτιβ. 411 γοάάοί, ταυαΐο βαθ]θοῖο δα Ογθβίθιῃ 

τοίοσθπάθπη. Υ. ἰηΐα 1057, Αρδιη. 9θῦ5 5464.) ἔπι. 477 566.» 

ΞαρΡ!]. 440. 1. 

186. 87 ἐν ἄρματι Μ. ὕοιν, θῦμα. 6. Β0Π0110 ἐνέμεινε τῇ 

μεταφορᾷ" φήσας γὰρ ἐν ἅρμασι πημάτων τὸ δρόμῳ ἐπήγαγε. 

Ιάοτη τθοθριῦ Ῥααν ΘΟμ͵θοίαταιη ἔσχε ΡγῸ ἔσϑι, 5ἴη6. }πιβῖα. Θδτιδβᾶ. 

188---92 Απίο ἐν δρόμῳ ΘΧΟΙΑΙΒ8Β6. μυΐο σὺ δ᾽, ἀτὰρ ογδὺ 

Ο. Μοὶ βοηξθηιία Ῥιὸ τίς ἀν (τὶς ἂν 86}|01.) χε έσον οοπ͵ροϊξ 

Η.1,. ΑἸγουβ. Ῥῖὸ δάπεδον 8}1] γάπεδον (μά μηι ἢ), Δ} διὰ πέδον. 

Κ'9 4 5080]. ἀποίαντς. μηδὲ ὑπερδραιιὼν ἐν τῷ δαπέδῳ διαρρήξη τὸν 

χαλινόν. Τιορίτπθ 
μιηδ᾽ ὑπερδραμεῖν 

δάπεδον ἀγνυμένων ἱμάντων 

ν6] [16 αἱ ἡ Ῥιηᾷ, Ργιι. Υ, 80 ἀχηράτοις ἁνίαις - « κατέχλαδε γὰρ 
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Ξυλλάβοιτο δ᾽ ἐνδίκως 812 ὅτο.γ.. 
- , 

παῖς ὁ ]αίας ἐπιφορωτατος 

790 πρᾶξιν οὐρίαν ϑέλων, 

πολλὰ δ᾽ ἄλλα φανεῖ χρηΐζων 
γα 5] δ}: γ3} , 

χρυπτα. ἀσχοῖτον δ᾽ ἔπτος λέγων 

νύχτα πρό τ᾽ ὀμμάτων σχύτον φέρει, καϑ' 

ἡμέραν δ᾽ 
4δλ 2 , οὐδὲν ἐμφανέστερος. 818 

ἐντέων ὁϑένος οὐδέν. Ἀδδίαϊ ὄρεγμα, ἴπ πὸ Ἰαίογα Ροββὶί ἀτρέμα; 

1 ἰηϊτο ν. 791 τϑροπθπάθπμη. Νάᾷιη 6. 80}01115 εὐταντον γαὶ μὴ 

τοαχεῖαν πορείαν οἷ δωζόμενον τὸν ὀυϑμὸν ὁμαλὸν χαὶ εὔταχτον; 

ὨΘΒΟΙΟ ἃπ ΘΗΪΟΙ ροββϑὶῦ οἹτη ΠΕ] ΒΙηΟΟἑ γοοθπὶ ροϑί δσωζόμενον 

ῥυϑιιὸν Ἰθοίδιη 6586... Ὑιδθαηΐ δοιίϊοσθβ. Ηθο Ὁπιπὲ ΡΥῸ Οοσΐο 

μᾶθ6ο, δάπεδον ῬΟῚ {Υδῃ5] Δ ΟΠ θη αἸοῖ, πθατιθ Δα ἰθυτᾶπη ΑΥ̓ΡΊΨΥΘΠΙ 

ΥΘ θυ Θμ ἀπ1ὴ 6558 : 6Χ 4πὸ ΘΟΠΒΘΟΑΠΙΙΙ σοῦτο ἴθυυ] ΠΟΙ ΡΟΒ56. 

198. ξυλλάβοι Μ. ΟὐοΥνοχὶ δα νϑυββ ἈΠΕ ἐΠο οἱ ΘΧΘΙΊΡ] απ. 

πὰ ᾿Ρυῖβ ν. 795---99 οὐ ν. 808---11 56465 ρϑυτητιίασιιπί. Υ. 1ηΐγϑ. 

194-99 ϑέλεν, δαργα 5βουρίο ᾧ, Μ. ἐσεὶ φορώτατος 
) 

Επηρ. Βα. ουριεῖ Η. 1. ΑΠτθηβ, τελὼν ϑοιάϊ. Αα Πδᾶθο 

θθπ6 βου ρβίς 56}0]. ὡς ἐπὶ ἀνέμου εἶπεν, 584. ᾳιδθ βθαιπηΐατγ : 

ἀντὶ τοῦ" ὁ λογιχώτατος, ἃ" 1Π0 δαάϊτα βππΐ ααὶ οἰΐδιη ἰπΐγα δᾶ 

γοῦρα ἀύχοπον δ᾽ ἔπος 6Χ Δ]ΠΘρουῖοα [ἈΡα]αστα ᾿πίθυργθίδίϊομο 

ΜογουσαΠπ ᾿ἸΡΒΆΠῚ λόγον 6586 δαποίανι. Αα ν. 796 οχβίδηϊ 

ΒΟΒΟΠα τὰ δὲ χρυπτὰ γῦν φανερωόει οὐ ϑέλων πολλὰ χρυπτὰ 
ἘΠ ΚΑ ΤᾺΣ ν ν ᾽ ᾽ ἐ Ω : 

ξυρηόει. Ἰηρθηΐοδθ Ησυπι. τὰ δ᾽ ἀλα ἀμφανεὶ χροιζων;, ο]θοῖο 
, . - 

χρυπτα. ὅϑ'ϑα σοπίγαγία οχβρθοίδμίιν, ἤᾶηο ἴθυθ δα ἐουμηαμη, 5] 

Τα υ]1οἷβ. ΘΟμ] οὕ υ 15. πα π]ροπππι οϑί : 

ἐπεὶ φορῶτατος 

σράξιν ουρίαν ϑέειν " 
, ᾽ ᾽ - ; ᾿ 

πολέα δ᾽ ἐν ἀφανεὶ φανερὰ χούψεται 

χρήζων, ἀόχυπον δ᾽ ἔπος λέγων 
᾿ ᾿ ᾽ ᾽ , « 

γνυχτα προῦσϑ ομιματῶν ὄχότον ϑ’ ἔσει, χκαϑ' ἡμέραν 

ουδὲν ἐμφανέστερος. 

12 



βεῴν 800 Τὸ δὲ καλες χτίμενον ὦὖὐ μέγα ναίων 806 
στόμιον, εὖ δὸς ἀναδῦν δόμον ἀνδρὸς, 
καί νιν ἐλευϑερίας 

λαμπρὸν ἰδεῖν φῶς φιλίοις 

ὄμμασιν ἐκ δνοφερᾶς καλύπτρας. 811 

ἀντ.γ.805 ΟἿ τ᾽ ἔσωϑε δωμάτων 800 
πλουτογαϑῆὴ μυχὸν νομίζετε, 

κλῦτε, σύμφρονες ϑεοί. 
͵ - 

ἄγετε, τῶν πάλαι διαπτετεραγμένων 

Οὐ οὐρίαν ϑέειν οἵ. Ηοπι. Οἃ, 14, 299 ἡ δ᾽ ἐϑεεν βορέῃ ἀνέμῳ. 

Ἐογτηδ σολέα ἴῃ Αβδια, Ἰθριίαῦ ν. 088 οχ Π|ΡΥ18, νυ. 1899 6 οοη- 

θοἴατα. ΥΟΧ ὀμμάτων ποὰ δ ΜαΙοαῦϊ, 5864 δ ἱῃίτηϊσογτιμη 

ΟΟἸ]ΟΒ τοΐθσθπαδ, ααὶθβ 116 ἰθηθῦγαβ οδαποιξ : ὅορῃ. Α]. 85 

ἐγὼ σχοτώσω βλέφαρα χαὶ δεδορχότα. Ῥαντϊοαϊαπι δὲ Ροβί χαϑ᾽ 

ἡμέραν γτοοῖθ οτηϊτπιηῦ Ο΄. οὐ ΤΌΣ. 

800 τόδε χαλῷσ χτάμενον Μ. οἷ 50801. Εβτορῖθ οιπθηᾶανῖί 

Βδμ.}., ααἰ 1πέ6]16χις ΑΡΟ]]ΠπΘ πὶ, πὸ Ῥ]πἴομθπ), ᾿ηγΟΟΘΔΥΙΊ. 

801---4 ἀνιδεῖ; Μ. εὖ 560801. υοᾶ οὑπὶ ἴδυσὶ πϑαπθδῖ, 

ΥΘΟΘΡῚ ὈΙΠαοσΗΪ οοῃϊθοίαγαπι ἀναδῦν. οίη4θ. χαέ γεν ἐλευϑερίωσ 
λαιιπρῶσ ἰδεὶν φιλίοιό ὀμμαόι δνοφερὰό χαλύπτραό Μ. ὄμμασιν 

ἐχ δνοφερᾶς χαλύπτρας οδὲ οΥἱάθη5 Ηθυπδπηΐ ϑιμθηδδίῖο, 56 }}0]10 

τοῦ δὀχότους οοπηδηιηαία. Βο]αθα ΡγΟΡΑΡΙΠ ΟΥ Θογγθχίββθ ταϊῃὶ 

νΙάθοΥ. ᾿ἄνδοὸς οὐ νιν δ Αρδιημθιηποπθι Ββρθοίδῃξ : μῖπιπι πποχίαὶ 

ΔΙΠΟΥΘΠ ΟΠ] ΟΙ 551Τη18. ὙΘΥΒΙθτι8. ΘΧΡΙΘΒΒΙ. 

8050 Ηδυ. ἐόω, απο ᾿ΙΡΥαΣΪΟΒ ἴῃ ἐσωϑε νυπίαββο παπᾶ ῥτο- 

ὈΔΌ116 οϑί. Επρον (ὅσ μγΡ. τὰς ῬΆ1]10]. 1860, Ρ. 441) οἵ τ᾽ ἐόσωϑεν 

δόμων. ογβαβ δη  μθίϊοιιβ Θουγροηᾶιβ. ογαΐ. 

800. 7 Ηοτιη. οἸΐπι χομέζετε, ἴῃ ϑαϊοιο ἐνέζετε. ΠΙὰᾶ τθοο- 

Ρΐββθιι, ηἶδὶ ἀπ᾽ ταϊϊομοπι αὔοντοῖ βομο]αβίαθ δαποίδεο ἡγεοχεῖτε 

καὶ διοικεῖτε. ΑἸὐἱα ἸοσοΙς, ΠπῸ ἈΒΒΘΟΌΟΥ : γωμᾶτε ΤΠ ΠΊΘΥῚΒ 

δἀνογβαίαν. Μὸοχ κλύετε Μ. χλῦτε Ηδῖπι. 

808 --- 1ἰ πεπραγμένων Μ., ᾳποὰ ἀδ]ονι θείη. δαοίοσγο 
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λυσασϑ᾽ αἷμα προσφάτοις δίκχαις. 
Ἰϑρυ εν ουντοὶ εὖ 3». υὐν,. ἡθ ψιβοευν όμοο 

μηκέτ᾽ ἐν δόμοις τέχοι. 806 

, 

Καὶ τότ᾽ ἤδη πότμοιν 
δωμάτων λυτηρίοιν 820 

-" 5 ᾿, 

ϑῆήλυν οὐριοσταταν, 

8165 οὐδὲ χρεχτὸν γοατῶν 
͵ ΄ς , 

νόμον ἔϑ᾽ ἥσομεν πτολει. 

Οδπηΐίθυο. ΚΟΥΙΡ51 διαπεπραγμένων; οοοϊδογη. ΔΙΑ ρΡοβὲ ΛΑΙ ἴδοις 

Θχοίαῖτ, Απίθ γέρων Ἰδοιπᾶτη τϑοῖθ βίαίαϊ ἩδυτηΔηΠ : δὴ 5{{0- 

ῬΠδιι ἰπίθυροϊαίδμη 6586 ΒϑηΡ. οἵ ΕΏΡΘΥ τοῖῃϊ ΠῸῚ ῬΘΥΒι βθυτιηΐ, 

ΟἸδίθσθιθη ἀθοσυτιη ἀοπηθϑίϊοοστιτη ἱπγοοδίίο αηΐθ τηθβοάτπι, ΜΟΥΟΘΌΓΙΙΙ 

ἰηγοσαίίο ροβί τηϑϑοάπηῃ Ἰθροραίτι. ῬῬουτητιίαυ 56465 βίσορῃδθ οἱ 

ΘΠ ΠἸΒΙΤΌΡΠαΘ ἰογίίαθ, απο δὲ ΡῸῚΓ 86. δρίϊιβ τῊ]81 υἱαθραίασ., οἱ 

ῬΙΟΡΙΟΥ βϑαποηίΐία πθοθββαυπιη. ΝΟαπθ Θηΐτη ΠΔΡΕΡαπΐ απὸ Τοἤου- 

γον ψουρα χαὶ τότ᾽ ἤδη. Ναπο οἸπμΐδ θθπῸ ῬγοοΘαπηΐ, 

812---Ι6 χαὶ τότε δὴ πλοῖτον δωμάτων λυτήριον ϑῆλυν 

οὐριούτάταν ὁμοῦ (1ὰ Πάτα βουϊρίαμ) χρεχτὸν γοήτων νόμων (ἴῃ 

νόμον γητπία 1 1} μειϑήσομεν σόλει Μ. οὐ 56[|01., πἰϑδὶ αποά Βῖο 

απαπιπὰ τ]τπηϑὶ γουθα ΡΘΥ ϑιοηνησοιιεν δχρομδέ, γοητῶν (Ρ]ογδῖογιιμ)), 

ΠΟῚ γοήτων (ργδθϑιϊραΐογτιπι) ΠαΡρυϊί. γουθα Θουταρία : βθηίθηίία 

τ] πὸὰ ἀαρῖα νἱάθίπιυ, ΟἼΟΥτΒ 8586. ἴῃ ἰππρΙΌΡουτη οαθᾶθ ἀἸοΐ 

ξαπδίθπτη {ΠΠπ|π| ΟἸΔΠΠΟΥ πὶ 51] τ ἢ 6556, ΘΠΙΡτ5. ἔδτηῖπιαο σνἱοῖϊ- 

Τ]ΔΙ 1 Οὔ διττὰ ῬΙΌΒΘαΤΠΙ 50] δηΐ (ν, δα 582), ΟΠ 5515. απ θτ5. ΠπΠῸ 

ταὐτἔτι Ρ]Ι ΠΟΥ θτι5. οὐ Ἰαπηθηΐα !οηῖθιι5. (γ. βπρτα 840). τᾶ 51 νου 

βαηΐ, ΤΠΘΟΊΤΩ 5ΘΠἴ165, ΡΤῸ ὁμοῦ (ᾳποά ποβοῖο ἃῃ 6 βϑιηϊηδίο οὐ 

οΥ̓α πὶ 510) βου θη πτη 6586 οὐδέ (Π0η ϑυμόχρεντον δομ βόχρεντον, 

αὐλόχφεχτον, απ8θ νι]5 ἀοοὔΒ. Ρ]Δουθυ{), ΡΤῸ μεϑησομκιεν; οΟ]]δῖο 

γϑυδιι Δη ΠΠοίϊοο, ἐϑ᾽ ἡδομεν. οσομη χρεχτὸν 84 Ρ]αποίππι τοῖθτο. 

Ιῃ ΒΕΠΌΡΗ86 ἰπίπο χαὲὶ τότ᾽ ἤδη πολὺν ΒΙοιηῖ, ἡδὴ κλυτὸν ΒΑΙΆΡ. 

εἰ δὴ ποτ᾽ οὖν Επροι. δειμάτων Η. 1.. Αγθηβ. δίϑυιηι θριπϑίοι 

λυτήριον ΠΟ δά ΟἸΔΠΙΟΥΘΙὴ ΘΟηγΘηΪ,, 864 δὰ οαθάθιη ΑΘρΊβιμΙ οἱ 

ότρ.ὃ. 
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ΙΣ ο΄ Ἅ , ᾿ς Ν 

ῃ ταῦ᾽ εὖ σχοντ ἐμὸν 824 

κέρδος λελέξεται τοδ᾽, ἄτα δ᾽ ἀπέστα φίλων. 

τ ς “ 
Συ δὲ ϑαρσῶν, ὅταν ἥκῃ 

ΟἹ. ἰδοτηπθδίσαθ Ιδαῖιθ ἀθαϊ απδθ οὗ γῸ5 ἴρβᾶ οἵ νυ. 809 βυδαθθαί. 

10.811 πότμοιν οἴϊδιη παρ. ῬΏΟΘη. ν. 984 τιδῖιῖ5 δῖ. δοσθια 

οὐριοόστάταν 5601. ᾿πίουργθίαϊιν οὐρίως ὁταϑέντα. Υ. ἰπῆτα 880 

βοὴν ἵστης. 

817: 185. τὰ δ᾽ εὖ ἐμὸν ἐμὸν χέρδοσ ἀέξεται τόδε οἴ πιὸχ 

ἀποστατεῖ Μ. τὰ δ᾽ εὖ ἔχοντ᾽ ἐμὸν χέρδος αὔξει τοδ᾽ Ἤδτπι. 868 

ΠΟ ΡΙΌΡΑΒΡΙ16 οϑὺ, ΠΡΥΑΥΟΒ. 6Χχ αὔξει [θοῖββθ ἀέξεται, οἱ Ηθτγιπδη- 

ΠὰΒ. ΨΟΥΒΪ 812 ἸΏΒΟΥΓΒ γοοῖθιιβ τότε οἷ οἴδομεν, ὃ ὙΘΒΡΟΠΒΊΟΠΘ 

Δα ΒΟ ΡΒῖοα ἀΡουγαν. Ιωοοὰπη ΟοΥνοχὶ δά ὑϑυβιιβ ΠΕ ΓΗ ΟῸΒ 

ὙΘΒΡΙΟἴΘΗΒ.), ΠΘΟΠΟῚ ΔΑ ΒΟΒΟ]ΟΝ τὰ χαλῷς ἀποβαίνοντα τὸ ἐμὸν 

χέρδος ἐότὶν, τῶν δὲ περὶ Ὀρέστην χαὶ Ἠλέκτραν ἀπαλλαγὴ ἄτης: 

ϑοριι. ΕἸ. 280 τάδε γὰρ ἄλυτα χεκλήσεται. 

819 Βα6: Τθοχτιπι Διχ Πο ἰπνοοαΐο, ὁδμουιβ Ἰαθέαθ βροῖ ἴῃ- 

ἀυ]δογαί, Ναμο, δα ᾿ηβίδηςϊἃ 856 ΥΘυοοαΠ5, ΟΥἸθβίθιη. (αι 81 ΡΥδθ- 

Βϑηΐθα) Πογίαϊαν, τὸ Δηἶτηο ΟΟμβγμαῖο ΡαΣῚΒ. τπουΐθιη οἵ ἈΠ1ΟἾ8Β- 

ΒΟΥαΤη 1] αγ 185. Ὁ]ΟΙβοαίιν. ΕΠ ΘΤΟ ΒίσΟρ δ 6 απᾶγίαθ οἵ ΔΗ ΟΡ 86 

απᾶγίαθ Βθ6 5 βουγητίαηᾶαθ νυ] θην ; 564 πᾶθο δηΐθ ἈΠ ΕΒ ΟΡ ϑτη 

Βθοσπάδηη ΘΟ]]ΟΟΔΥ πθατῖΐ, --- ΕΧΒΙαΙ οονγτιρίατι ΜΘαΙοοὶ βουϊρία- 

γΆΠι (ΒΕ Ρ]Δ 15. ὙἹ115. ἤχῃ οἵ ἐπίμομφαν), απ θιϊαυι 5680]. Βαρεῖ, 

ὨΪδῚ αποα 671|5. ᾿πτουργοίαίϊο ἐπιχαλεσάμενος τὸ εἴδωλον τοῖ' πατρὸς 

πῸπ Θομνθηϊ οὑπὶ ἐταῖΐσας πατρὸς ἔργῳ. ἈΡουΐαπὶ δὲ ἔργωι 

ἀθθουὶ 1ἰργαυϊο δἃ νθυβαη ΒῈΡΟΥΟΥΘ πὶ ΟΟΙ]} 15. ἈΡΟΥγαπ. 614], 

ΒδΙΩΡ. 4111 ἐπαῦσας πατοὺς αὐδάν, «ιοά νο]απὶ 6558 μαΐγὲς ΠΝ, 

υοσθηι γραίαν, απὰπὶ 511 μαίγὶδ ἰοηιιοη!ὶς ὑοοθηι. Ἠυτη., πἰτοσῖιο 

ψΟΘΆΡΙΙ]Ο ο]θοῖο, ἐπταΐδσας τε ϑροοῦσαν. οι. ἐπαῦσας πατρὸς 

ὀργάν, ἡποά Βομοϊϊαβίθβ Ἰθρῖββθ ροΐθδῖ, ΜΙπὰβ Ῥὸπθ ἰάθῃι 

πέραιν᾽ οὐκ ἐπίμιοιιφον ἄταν, Ῥτδθοϊρίθηβ οἃ απδὸ ΒΘΑΌΠΗΓΕΙ. 

Ἡδυτδημ πατρὸς περαίνειν ἐπίμομφον αὐδᾶν, ῬΥΟΒΑΒΙΠΤΟΥ βιδι θη 5 

αὐδάν ο586 νΟΥΔΙ ᾿ΘΟΙΪΟΠΘΙΩ ΒῈΡΟΙ νἱοβαπὶ ἅταν δαβογρίδιη οἱ 

Ῥιορίοσοα δἰΐθπο Ἰοθὺ ᾿ἰηβογΐαιη. Ὑ]ὰθ δὴ μᾶθο ῬΥΟΡΑΥ Ροββίηΐ : 
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820 μέρος ἔργων, ἐπαῦσας 
Ν , 

πατρὸς ἔργῳ, ϑροοῦσᾳ 

πρὸς σὲ, τέκνον, πτατρὸς αὐδὰν, 
Ὑ 

καὶ περαίνων ἐπίμομφον αἀταν, 880 

Περσέως τ᾽ ἐν φρεσὶν ἀντ. δ. 
826 καρδίαν σχεδραν ἔχων, 

τοῖς ϑ᾽ ὑπὸ χϑονὸς φίλοις 

τοῖς τ᾽ ἄνωϑεν πρόπραξον 

χάριτος ἐργάνας λυγρᾶς, 885 

ἐνδοϑὲεν φοινίαν 
τ ἣν ΕἾ ΑΙ κ᾿ , 

8380 ἄταν τιϑεὶς, τον αἴτιον δ᾽ ἐξαπολλιυὶῖς μόρου. 

ἐπαῦσας 

πατρὸς ὀργᾶν ὅδε ϑροούσᾳ 

»Τέχγον ἐμόν", πατρὸς σπεραι-- 

γῶν ἐπίμοιιφον αὐδᾶν, 

οὐγεοία ρμαϊγὶς ἔνα τ] φιιαθ (6 σοηιροι αὐλ! πὶ [ἰϊ", δα ϑοφιιοης ραίϊνῖς 

ἱηαἀϊφηαρίθην τοσθηὶ (1. 6. ἀπᾶθ ραίϊθ ᾿πα!ρηδη 8. νὸχ ἰ6 [πθ61). 

Θροεῖν τινα ἀϊοίππι πὶ αὐτεῖν τινα. 

824. 20 περύέωδ τὲ ἐν φοεόδσὶν καρδίαν ὀχέϑων Μ. )τὰ5 

ΒΥΠΑΡᾺΒ ΠΠΙΠΊΘΥῚ ὙΘατγιηΐ, Θρι[Ππθίου δά χαρδίαν τοίθυθη ται γ65 

ἶρθα. : 50.081 ὄχεδρὰν ἔχων Θο]]αία ΗΘΒΥΟΙΠΪ ρ]οβθα ὀχεδρός᾽" 

τλήμων » χαρτεριχός ; ααθτι5 ᾿που ΡΥ οἰ οι 5 ΤΠθορτιοβί. Οδῃ. 

Ρ- 12 «ααϊ τολμηρός. Νοὴ ΠΟΥ ΌΠΠΟΥ ΟὌΥρο ογαΐ Ῥθύβθο, 81} 

γηδίτ 5. ΒΌΡΡΙΙΟΙΒ. ΒΡΘΟΙΘΒ. ΠΟ νἱπαῖοι. 

820 φίλοισιν Μ. φίλοις Βαμα. 

827. 28 προπραύδωϊ χαριτού ὀργᾶσ λυπρᾶσ Μ. πρυπράσσοις 

ΒοΙίΒ. πρόπραξον ΕΠ Ρ6.. χάριτας ὀργᾶς λυγρᾶς ΒΙουνηῖ. Ἠριτη. 

ΟὐΥγοχὶ 86 νϑυϑαμι Δη{{Π|  1οτιπὶ ΤΟ Β ΡΙ οἴθηβ οἱ δα Ἡθβυ ΟΠ ρ]οββἂμι 

ἐργάνη τ ἐργασία, 6011. δαϊάα 5, ν΄. 

829. 80 Μα]θ 501)0]. φοινίαν ἀταν Ἰηϊονρυθίαϊπν τὴν Κλυται- 

μνήηδτραν; Ὠθαῖιθ ἰδιῆθη 111] νἱαϊι. ΙΒ οηϊη ὙΘΥΡῚΒ. ΟΡΒΟΌΣΙΙΒ 



94 

“ΠΕΙΣΘΟΣ. 

Ἥνκω μὲν οὐκ ἄκλητος, ἀλλ᾽ ὑπάγγελος. 
γέαν φάτιν δὲ πεύϑομαι λέγειν τινὰς 

ξένους μολόντας οὐδαμῶς ἐφίμερον, 840 
ἢ - ͵ 

Πόρον γ᾽ Ὀρέστου. καὶ τόδ᾽ ἀμφέρειν δόμοις 
“ ἢ αν Υ ς Α , 

895 γεγοιτ᾽ ἂν ἄχϑος αἰματοσταγὲς φονῳ 

τῷ πρόσϑεν ἑλκαίνουσι καὶ δεδηγμένοις. 
τὰ ΕἼ Ε "ε ΕῚ Ἂ 

πῶς ταῦτ᾽ ἀληϑῆ καὶ βλέποντα δοξάσω; 

ἢ πρὸς γυναικῶν δειματούμενοι λόγοι 545 

840. πεδάρσιοι ϑρώσχουσι, ϑνήσκοντες μάτην; 

Τί τῶνδ᾽ ἂν εἴποις ὥστε δηλῶσαι φρενί; 

βρη ποδία ταϑίτῖβ οαθᾶθβ, βϑαπθπίθιιβ ἀρογέθ Αθρίβίμοβ ᾿ηΐοσβοῖ 

7αθοῖαν. (ὐθίθυτιμι μόρον Μ. μόρου Τατη. 

884-86 μόρον ὃ Μ. γ᾽ 6 Ῥονίξ οοπ͵θοτιγα ΒΙοτηβ. Πϊπά. 

4111. ἀμιφέρειν ἄχϑος οϑῖ ἰοἰϊονο, ϑιιβοῖρονθ ομιις. ἀν φέρειν ΤΌχΗ. 
τ ᾿ ᾽ : - 

αὖ φέρειν ΒΙοτηῖ,. Μοχ δειμιατοόταγ ἐό Μ. Ῥοτῖί οιπθπάδεϊοηθπι 
᾿ 

πο ἀοθοραΐ γϑβριιθτο ρθυτη. Π)οῖπμάθ ργῸ ἑλχαίνοντι χαὶ δεδηγμένωι 

(ὡς ἐπὶ μαχαίρας 56}0].} βοπίθηςία βαριταπίθ οαπὶ ΒΑΠΙΡΘΥρΟΤῸ 

ΒΟΥΙΡΒΙ ἑλχαίνουσι χαὶ δεδηγμένοις » αὐιδιηατιδπι Βἰ πη ρ]οἴτιθ νἹἀθσῖ 

Ροβδὶῦ δόμοις ταπίατο ἴῃ δόμῳ. ὅ'86δ4. ορυϊαπι οβί, γε οα]ατη τῷ 

ΘΙΤΟΥΙ Ἰοστπὶ ἀθαῖββθ : βδᾷ6ρ6. Θηΐπὶ ΠΙΡΥΑΤῚΪ πουηΐππτι βθχίοποβ δᾶ 

νΟΟ68 ΡΥΟΧΙΠΊΘ απίθοράθηΐθβ ἀθίουβοστιηΐ. Υ᾽. Βαρτα ν, 1ὅ, Αραμ. 681. 

837 Τδοῦηδθ βίρπα ρΡοδβιιῖ, αππθιτὴ οταΐῖο Βΐα]οα οὗ ΠῸΤΏΘΓΟΥΤΙΠῚ 

τΤαίϊο ἀοοσθαῃΐ συϑύϑτιπὶ ἱπίθυο αἴθ ἴῃ Πᾶμ ἔθσθ ΒΘ η ΘΙ ΆΤη : 

᾿Αλλ οὐ δαφὲς γὰρ οὐδέν ἐστί πῶ τέχιαρ» 

840 Β6}01]. οὐκ ἀληθῶς ἀποϑαγνόντες, ΠΟῚ 58115 ἀρουγδίο. 

ΒΘΥΠΊΟΠΘΒ. ἱρδὶ ρουθαμπὺ ἱυγῖτῖ,. ἤθαὰθ ἰϑηθη ϑγηόκοντες μάτην 581π0 

δοιμΐηθ αἀἰοίαμη οδί, 
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ΧΟΡΟΣ. 

ἠκούσαμεν μὲν, πυνϑάνου δὲ τῶν ξένων 

εἴσω παρελϑών. οὐδὲν ἀγγέλων σϑένος, 
« 2 Ἂς »} -" ἡ ͵ , 

ὡς αὐτὸν αὐτῶν ανδρα τεύϑεσϑαι πέρι. 850 

“ΠΓΙΣΘΟΣ. 

ἂν Ε 5 γ») 
8465 Ἰδεῖν ἐλέγξαι τ᾽ αὖ ϑέλω τὸν ἀγγελον, 

ΓΥΜΡῚ 3. Ὁ Σ ! 2 ! Ν 

εἴτ᾽ αὐτὸς ἣν ϑνησχοντος ἔγγυϑεν παρῶν, 
» - , 

εἴτ᾽ ἐξ ἀμαυρᾶς χληδόνος λέγει μαϑων. 
» “3 η,..Βχ , τ) 

οὔτοι φρέν᾽ ἂν κλέψειεν ὠμματωμένην. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ζεῦ Ζεῦ, τί λέγω, πόϑεν ἄρξωμαι 865 
; ᾽ Ύ 

860 ταῦ’ ἐπευχομένη καπιϑεαζουσ᾽, 
«ς Ἂς ) ᾿ ᾿ 

ὑπὸ δ᾽ εὐνοίας 
- Ν᾽ »"ὝἪ , 

πῶς ἔσον εἰπτοῦσ᾽ ἐνύσωμαι; 

Νῦν γὰρ μέλλουσι μιανϑεῖσαι 
ν ! 3 .“ 

πξιραὶ χοσύάνων ανδροδαΐκτων 8θυ 
“»ν» ᾽ , , 2 

85 ἢ πάνυ ϑήσειν ᾿γαμεμνονίων 

844 οὠδ αὐτὸσ αὐτὸν Μ. Οουτν. Βομάίς. Μοὸχ Ηθυπιδηη πάρα 

ἴογίαββθ γϑοίθ. Ῥοίθβί ἐδηιθ πέρι ΔΡβοϊαίθ ἀϊοίμπμη 6556, πὶ Αρϑπι. 

γ. 1804 χὸ βουλεῦσαι πέοι. 

848 φρένα χλέψειαν Μ. ΟοΥγν. ΕΠ]ΠΆΡΙΟΥ. 

860. γχαπιϑοαζουόα, οἀ Ὁ αἸῖα ταᾶπὰι ἴῃ Παγα βουρίο, Μ. 

Ἐ ΒΟΒ 211 οὐ ΒΙουηῆθ] 1: οοπ]θοίανα οουν. Ὀϊηα, Ἡρτπι. 

802 ἰδον εἰποῦσ, τὶ ἀϊοία βϑηββ θχαθαπθηΐ. αἀγύσωκιαι οἱ 

ἀρξωμαι πίον 586. ορρομὶ υἱάϊὲ ΒδῃΡ. 
ὯΞ ε΄ ᾿ - ὡ - " ν , 

804 πειραί" αἱ αχμαὶ τῶν ξιφῶν; παρα τὸ σπείρειν 50}0]. 
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800 

8600 

8τ0 

οἴκων ὄλεϑρον διὰ παντὸς, 
Ἢ πῦρ καὶ φῶς ἐπ᾽ ἐλευϑερίᾳ 
δαίων ἀρχάς τε πολισσονόμους 

πατέρων 9ϑ᾽ ἕξει μέγαν ὄλβον. 866 

Τοιάνδε πάλην μόνος ὧν ἔφεδρος 

δισσοῖς μέλλει ϑεῖος Ὀρέστης 

ἅψειν. εἴη δ᾽ ἐπὶ νίκῃ. 

ΖΙΓΙΣΘΟΣ. 

ἘΣ, ὀτοτοτοτοῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 

.ὔ Ὑὔ , 

ἔα ἔα μαλα. 870 
- - ͵ 

πῶς ἔχει; πῶς κέκρανται δόμοις; 

ἀποσταϑῶμεν πράγματος τελουμένου, 

ὅπως δοκῶμεν τῶνδ᾽ ἀναίτιαι καχῶν 

εἶναι" μάχης γὰρ δὴ κεκύρωται τέλος. 

ΟΙΚΕΤΗ͂Σ. 

, , ͵ 

Οἴμοι, πανοίμοι δεσπότου τελουμένου, 870 
᾿ Ῥὴ} ΕΙ Ε , 

οἴμοι μαλ᾽ αὐϑις ἐν τρίτοις πτροσφϑέγμασιν. 

8ῦ9 ἕξει πατέρων Μ. Νοβοῖο ατ|ὶ ἰού 818 πὶ ϑπηθπαδεϊο 

οὈνία ἔαρθγοῖ ὙἱγῸ5. ἀοοῖοβ. ῬΟΥΒΟῚ βου ρδὶὶ ἀρχαῖς τε πολιόδονό- 

μοις, Ηθτηι. ἰηβθυτῖΐ τλοῦτον τὲ δομῶων. 

801 ϑείοιό Μ. ϑεῖος ΤαΤΗ. 

8083 ἃ ἢ ὀτοτοτοὶ Μ. Ἰϑοομηλίππι τοϑεϊζαϊε Ηδθυτη 

800 ἀπὸ σταϑῶμεν Μ. 

809 σὰν" οἴμοι Μ. Οοτν. Ῥόυβοι. Μοχ ΠΠΡγαυβ δα ν, 800 

ἈΌΘΥΥΆΒΒ6 νἀ θυ, πεπληγμένου ϑο 2. Ηογπι. Εογίαββο τετυμμένου. 
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“ἍὍἔ[ἴϊγισϑος οὐέκτ᾽ ἔστιν. ἀλλ᾿ ἀνοίξατε 

ὕπως τάχιστα, καὶ γυναικείους πύλας 

μοχλοῖς χαλᾶτε" καὶ μαλ᾽ ἡβῶντος δὲ δεῖ, 

οὐχ ὥστ᾽ ἀρῆξαι διαπεπραγμένῳ " τί γὰρ; 880 

8176 Ἰου ἰού. 
κωφοῖς αὐτῶ καὶ καϑεύδουσιν μάτην 

ἄκραντα βάζω. ποῖ Κλυταιμνήστρα; τί δρᾷ; 

ἔοικε νῦν αὐτῆς ἐπὶ ξυροῦ πέλας 

αὐχὴν πεσεῖσϑαι πρὸς δίκης πεπληγμένος. 

ΚΩΥΤΑ͂ΠΗΝΗΣΤΡΑ͂. 

880 τί δ᾽ ἐστὶ χρῆμα; τίνα βοὴν ἵστης δόμοις; 885 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 
- ν , 

Τὸν ζῶντα καίνειν τοὺς τεϑνηχοτας λέγω. 

ΚΩΥΤΑΠΗΝΗΣΤΡΑ͂. 
ἢ, ὦ “ » Ὑ Ε 2 ͵ 

οἵ ᾽γω. ξυνῆκα τοῦπος ἐξ αἰνιγμάτων. 

818. 14 Ἡορτιιβίο Ποιηΐμθ Ορ5. 6586. αἸοϊέ Δ διιχ! ]πιηὶ [6 8 ῃ- 

ἄστη, ΠΟ δ [ὈΥῸΒ. Δρουθη 85, τι στρ ᾿πἰουργυθίδηΐτιν. οὐχ ὡδ 

δ᾽ Μ. Οουν. Ῥουβ. ϑθᾷ ἡβῶντος δὲ, ὁ Ογδθοογιπ τιϑτὶ αἸ ἔπη, 

ΠῸΝ πλτίαηπΠη οϑί ἴῃ ῃ βῶντός γε: Μοχ διαπεπραγμένων Μ. 

ΤΌΣΠΘΡΙ Θουγθο ποι ἢστηὰΐ 50 Π0]]0η) τῷ σφαγέντι. 

8718 ἐπὶ ξυροῦ πέλας νἱάοίαν 6550 : ἴῃ Θχίγθμιο ρουΐοι]ο, αἰ 

ΡΙῸΡΘ ἃΡ 60 0581. Μίχον Ἡρυδηητπὶ ΡΙΌΡαβθο ΑΡΥΌΒΟΠΙ οο- 

7θούασδιη ἐσιξήνου πέλας, 0 πος ἸΟ00 Δ] πδηι. 

819 δίκη Μ. δίκην α. δίκης Ήθυμι. πα. 

881 ΕἾ Β0Π0]10 ἀντὶ τοῦ" ὁ τῷ λόγῳ τεϑνηχῶς Ὀρέστης 

ἀπέντεινε τὸν ζῶντα Αἰγιόϑον 0011 ΟΟΠΠρονθ 50 ΠΟ] ]αβίθη ἰθρῖβ56 

τοὺς τεϑνηκότας λόγῳ. οΥβιιπι ἰπίθυργθίαμεϊ οπιπΐπο Δα ἀθηατηι 

ογαΐ σῷ λόγῳ. 

18 
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890 

898 

ὙΘΥΒΌΠ 

τ δόλοις ὀλούμεϑ᾽, ὥσπερ οὖν ἐχτείναμεν. 
δοίη τις ἀνδροχμῆτα πέλεκυν εἷς τάχος" 

εἰδῶμεν εἰ νιχῶμεν, ἢ νικωμεϑα. 890 

ἐνταῦϑα γὰρ δηὴ τοῦδ᾽ ἀφικόμην κακοῦ. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

Α ΥὟ , - Σ ΕῚ ͵ “, » 

Σὲ καὶ ματεύω" τῷδε δ᾽ ἀρκούντως ἔχει. 

ΚΩΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ͂. 

οἱ ᾽γώ. τέϑνηκας, φίλτατ᾽ Αἰγίσϑου βία. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

φιλεῖς τὸν ἄνδρα; τοιγὰρ ἐν ταὐτῷ τάφῳ 

κείσει. ϑανόντα δ᾽ οὔτι μὴ προδῷς ποτές 896 

ΚΩΥΤΑΠΜΗΝΗΣΤΡΑ͂Ι. 

Ἐπίσχες, ὦ παῖ, τόνδε δ᾽ αἴδεσαι, τέκνον, 

μαστὸν, πρὸς ᾧ σὺ πολλὰ δὴ βρίζων ἅμα 

οὔλοισιν ἐξήμελξας εὐτραφὲς γάλα. 

ΟΡΕΣΤΗΉΣ. 

Πυλάδη, τέ δράσω; μητέρ᾽ αἰδεσϑῶ κτανεῖν; 

Ἢ γεχῶμεν Μ. Οουσ. Τύχη. 

τόνδε δήόσεται Μ. δ᾽ αἴδεσαι ϑορμίαμιιβ ἀριιᾶ ΒΟΡ. 

πρὸ ὠχὺ Μ. Ἑπιοπᾷᾶ. ΒΟΡ. 

εὐτρεφὲς Τχοίζοβ Εἔχορ, ΠιΙδαϊβ Ρ. 02, 18, απ πη 

ΔΙϊοχί. 
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ΠΥΖΑΖΔΗΣ. 

805)0εὄ Ποῦ δὴ τὼ λοιπὰ “οξίου μαντεύματα 900 
Ν , 

τὼ πυϑόχρηστα, πιστὰ δ᾽ εὐορχωματα; 

ἅπαντας ἐχϑροὺς τῶν ϑεῶν ἡγοῦ πλέον. 

ΟΡΕΣΈΕΙΣ. 

κρίνω σὲ νικᾶν, καὶ παραινεῖς μοι καλῶς. 

Ἕπου, πρὸς αὐτὸν τόνδε σὲ σφάξαι ϑέλω. 

900 καὶ ζῶντα γάρ νιν χρείσσον᾽ ἡγήσω πατρός" 905 
, »" , ᾿ 5 Ν -»“" 

τούτῳ ϑανοῦσα συγχκαϑευδ᾽, ἐπεὶ φιλεῖς 
Ν Ρ » ἐλ ΓΒ - »ὝἪ - 

τον ἄνδρα τοῦτον, ον δ᾽ ἐχρῆν φιλεῖν στυγεῖς. 

ΚΩΗΥΤΑΠΗΝΗΣΤΡΑ͂. 

Ἐγω σ᾽ ἔϑρεψα, σὺν δὲ γηράναι ϑέλω. 

895 5680]. μετεύχευαόται ὁ ἐξάγγελος εἰς Πυλάδην, ἵνα μὴ 

δ΄ λέγωσιν. Οπθη ἐξάγγελον ἀἰοἴῦ, οαϊΐοτο5. οἰκέτην νοθδῃΐ. Οθίο- 

τιπι Μ. σοὺ δαὶ, ἀποᾶ {ποία Ηογπι. σοῦ δὴ Ῥοῦβ. ΠὈΙηα. 

896 5010]. τὰ ὁρκωμόσια ἃ ξυνωμόσαμιεν. (το 51 νο]πῖδβοί 

Ροθία,, β8]ζοια δυο πι5. δἀδοηάιιβ. ογαΐ. ὙἹάθηία εὐορχώπατα 84 

ΑΡΟΙΠπἰ5. ογδοι]α τοίοσοπαα. Αρᾶτῃ, 1229 ἄραρε γάρ τις ὅονχος ἐχ 

ϑεῶν μέγας ἄξειν γιν, ὑπτίασμα κειμένου πατρός. Ηρα. πιστὰ τ΄. 

807 Οπιηθς ροίϊιι5 χψμαηὶ 605 γγ0 τηϊηιὶοῖὶς ἤαῦο. πλέον οδ5ῖ 

Ῥοίϊιι5, μιᾶλλον. Υ΄. ΤΠΘβδτστιμη. 

898 ῬοΥβ. οἱ Ἠρύμη. ἴῃ Ππ7τ|8. γΘΥΒτι8. ἩΠΠΠ]ΘΥ 5. ΟΠ ΘΠ Φουτηί. 

ϑ'οα Ὠ181] πυπίαηάτη. Ἐπο]ἴοα οὐιπὶ γοοα 10 απἰοοοάθηίο οοα]οβοῖί. 

ν. Αραη. 998 Ζόω φρενῶν λέγουσα πείϑω νιν λόγοις. 

900 χρέσδον᾽ Μ. κχρείσδον᾽ ΤΌΣΗ. 

908 γὺν δὲ Μ. Εἰποπά. Αὐγαΐαβ. 
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ΟΡΕΣΤΗΣ. 

πατροχτονοῦσα γὰρ ξυνοικήσεις ἐμοί; 

ΚΑΥΤΑΠΗΝΗΣΤΡΑ͂. 

- » Ξ' 905 καὶ Μοῖρα τούτων, ὦ τέκνον, παραιτία. φι0 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ν , ! ὦν ΑἹ , ᾿ 

καὶ τονὲ τοίνυν Ποἵρ᾽ ἐπόρσυνεν μοθ0». 

ΚΑΥΤΑΠΗΝΗΣΤΡΑ͂. 

οὐδὲν σεβίζει γενεϑλίους ἀρὰς, τέκνον; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τεχοῦσα γάρ μ᾽ ἔρριψας ἐς τὸ δυστυχές. 

ΚΑΩΥΤΑΙΝΗΣΤΡΖ. 

οὔτοι σ᾽ ἀπέρριψ᾽ ἐς δόμους δορυξένους. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

910 διχῶς ἐπράϑην ὧν ἐλευϑέρου πατρος. 915 

ΚΩΥΤΑΠΉΝΗΣΤΡ ΑΖ. 

»" »" "»- [χ 

Ποῦ δῆϑ᾽ ὁ τῖμος, ὅντιν᾽ ἀντεδεξάμην; 

909 Βοηο 56Π0]. οὐχ ἐστιν ἀπορρῖψαι τὸ δορυξένοις ἐνδοῦναι 

(ἐκδοῦναι Ὁ) πρὸς ἀνατροφῆν. 

910 ΒῚΒ 8560. νϑπαϊζαμι αἰοϊί, ἄοπιο οἰθοίαπι οὖ Ῥ ΠΠΟπῖο 

Θχαΐιη, γ. Βιργα 120 564ᾳ. [μη 6]1οχῖΐ βοῃ 2. 
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ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

αἰσχύνομαί σοι τοῦτ᾽ ὀνειδίσαε σαφῶς. 

ΚΑΩΥΊΤΩΑΙΜΙΝΗΣΤΡΑ͂ΑΙ. 

κω) ἀλλ᾽ εἴφ᾽ ὁμοίως καὶ πατρὸς τοῦ σοῦ ματας. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

) ἤλεγχε τὸν πονοῦντ᾽ ἔσω καϑημένῃ μῆ γΥχ "μξνῆ. 

ΚΩΥΤΑΠΗΝΗΣΤΡΑ͂. 

916 ἄλγος γυναιξὶν ἀνδρὸς εἴργεσϑαι, τέκνον. 950 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τρέφει δέ γ᾽ ἀνδρὸς μόχϑος ἡμένας ἔσω. 

ΚΩΗΩΥΤΑΙΠΝΗΣΤΡΑ͂. 

χεενεῖν ἔοικας, ὠ τέκνον, τὴν μητέρα. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

’ Ν :] “- 

σύ τοι σεαυτὴν, οὐκ ἐγω, καταχτενεῖς. 

ΚΑΥΤΑΠΉΝΗΣΤΡΑ͂. 

Ὅρα, φύλαξαι μητρὸς ἐγκότους κύνας. 

912 δου Μ. ΟοΥγ. Οὐαπίοττιβ. 

918 μὴ 4οΙ θα Ἡθυυδηη, 1 γαγίτπη δα Ὑϑυϑιι πὶ ΒΘ] ΘΗ 6 ΠῚ 

ΔΡΟΥΥα556. ταπι5. ΝΟ ῥ]δοοῦ τητίαϊΐο ἃ ὙΘΥΒΤ ΠῚ ΟΡΡΟΒΙΓΟΥΤΙΠῚ 

5: ΤΠ] 110 ΤῊ] ΕΠ 
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920 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τὰς τοῦ πατρὸς δὲ πῶς φύγω, παρεὶς τάδε; 955 

ΚΩΑΥΤΑΠΗΝΗΣΤΡΑ͂. 

ἔοικα ϑρηνεῖν ζῶσα πρὸς τύμβον μάτην. 

ΟΡΕΣΊΗΣ. 

πατρὸς γὰρ αἶσα τόνδ᾽ ἐπουρίζει μόρον. 

ΚΩΥΤΑ͂ΠΗΝΗΣΤΡΑ͂. 

οἵ ᾽γω τεκοῦσα τοὐνδ᾽ ὄφιν ἐϑρεψάμην. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

τ ’ ! ς 3 ! , 
ἢ καρτα μαντις οὐξ ὀνειράτων φοβος. 

ΚΑΥΤΑ͂ΠΗΝΗΣΤΡΑ͂. 

Ξ ἊἈ ἅε ἊἜ 3 Ἃ 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

, ΓΑ “ Ἢ Ἀ Ν 

ἔχανες ὃν οὐ χρῆν, καὶ τὸ μὴ χρεῶν πάϑε. 980 

τ Ρ ᾽ -ςτ»᾿’ ᾿ 

921 5080]. παροιμιέαν εἶναι τοῦτο φαύι, πρὸς τύμβον τε 

κλαίειν χαὶ πρὸς ἄνδρα νήπιον. Τ)θοδὺ ῬΥΪηητι5. ἐθ σα πηθ τὶ ἐγ ΟΠ ΘΊΙΒ : 

ταὐτὸ βαρρ]οὶ Ῥαϊογ. 

922 τόνδε δ᾽ ὁρίζει, 6Χ τονδεποοίζει [Ἀοΐατη, Μ. τόνδε δού- 

οἰζει ἱ. 6. ὅοι ὁρίζει Ἐ]ΠΙ5]. ὙΥ611. ότι. Πἰμἀογῆτιι βθουἔτιβ ΒΊαΠη, 

920 ΟἸγίδοπηποβίσαθ νϑΥβ ΠῚ ΘΧΟΙ 1586 γϑοΐθ βιδεποσιης ΥΥ 6}}. 

οἱ Πιμᾷ. χαάνεό γ᾽ ὃν Μ. Ὅοιν. Ηδρει. 
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ΧΟΡΟΣ. 

͵ τ ΟΥ̓ . - Ν - 
Στένω μὲν οὖν καὶ τῶνδε συμφορὰν διττλῆν. 
2 Ν Χ - «ς , 2 ! 
ἐπεὶ δὲ πολλῶν αἵματων εττηκρισεν 

͵ “ἀν. {Ἐ ς μ 

τλήμων Ὀρέστης, τοῦϑ᾽ ὅμως αἱρούμεϑα, 
9380 ὀφϑαλμὸν οἴκων μὴ πανωλεϑρον πεσεῖν. 984 

928. 29 ἐπήκρισεν Ὀ6π6 ἰηίθυργοίαίαν. 5610]. ἐσ’ ἄχρον ἦλϑε. 

Μοχ αἰτούμεϑα οδϑὺ ἱποοηβα!α Μαβργαν" οομ͵θοίασα, απᾶτη Ηθτη. 

ΠῸῚ ἀρθεαραί τϑοῖροσθ Νβατιθ ϑηΐπὶ {ἰπιθΐ αὶ ααδτη πθαπθ ἄθρτθ- 

ΟΔΓΠΥ ΟΠΟΙΊΙΒ ; 564. ΟὈΙΟΥ ἀδρ]ογαία νἱπαϊοίαθ ᾿τητηδηϊίαίθ, ἐούαβ. ἴῃ 

Ἰαθυ τὰ οἰ απ αϊσπιν. Θμαηιφμαηι τοδὶ ἐδίογιηη πιογέθηι πθ0 76 [670, 

ἑαηιθην ροίϊου ηιϊιὶ οδὲ (ὐγοϑίϊς οἱοίογία, φιίὰ ἀοημις αὖ ουογβίοηα 

υἱπαϊοαξμν. 

Μαυ]ία Πος ορίβοαϊο ἀρτιηΐι, απὸ ΠᾺ]]ὰΠ) ρῥτδοβίδηξζιιβ οϑὲ 

γο]οοϊίαία εὖ νἱ ἰγαρίοα. Ἀθρῖιβ ΠΠΠΠΘΙΙ ΤΟΒρομαθηΐ ααδίιου 

Ῥγθυῖριιβ ἀθουυυθηΐθβ βυϑβίθιηδίβ. Ῥυϊηθππὶ βυβίθιηδ Αθριβίῃϊ δα- 

ψϑηίιπηι οὐ ΟΠΟΥ γοΐα ΟΠ ΠΟΙ, ν. 891 --- 802 : πἴπο ἄπ 

ΤΟΥ ΟΥατη ἀπἸΔΘα 6. απαίθυ ΠΟΥ ἰγ]1 ΠΟΘ ΤΟΥ̓ΠῚ ΡΘΥΙΟΩΙ, 1Π1η6 ἀπδᾶθ 

απδίθυουτπ ἀπδθαῖιθ ἰθυμΟΥ πη Δηδραθβίοσιη ΡΘΙΙΟΩῚ πιθαϊοβ 

Πμαρθηΐ Τη θυ ΡΟΒΙἴο5 γΘυβτι5. ΑΘΡΊΒΓΠ1 ααδίζπον (848----48) οΔ]]]αἸταΐοιη 

Δοίαμίθβ, απιδ ΠΟΧ ψΔΠΔΙ 6586 ΘΥ̓Θη 5. ἀὐριιθί. --- ϑ'θαθίίαῦ 

βυβίθιηδ δ] [θυ Π1, ΟΕ ΟΥ ΒΘΠΟΥΤΤῚ ὙΟΥΒΊΠΙΠη ῬΟΥΙΟΟῚΒ. ΟΝ. ΠΟ ΠῚ, 

808---ὃδῖδθ, Αδριβίῃϊ Του  μ 15. ΟἸΔΙΠΟΥ ΟΠΟΥΤΠῚ 5ῈΒΡΘΠΒθΤη ἰθποῦ, 

ΒΘΥΥΤΙΒ ἰδηηθηΐαίαν οὐ ἰγοριἀαὺ : ὑϑυβιβ ἀπὸ οἱ ψαδίίζιον, πὸ οἱ 

απδίζαον. ΟἸγίδοιηπηοβίσα οχοϊζαίαγ, ΥΘ πὴ 1ηἰ6]Π1ρ 10, ΒΘΟΌΤΙη ΡΟΒοϊέ : 

ΨΟΥΒΙΙ5 ααἰπαῖιθ οὐ ππτι5, ἀπ οὖ ααΐπηατο. --- ΠοηἊθ Οτγοβίθιη 

1ηἴου ΟἸγίδουηπηθβίγσαμη οἱ Ῥυ]αάθμμ, πηδίγ8 ῬΥΘΟΘΒ. οἵ (οὶ 7π|558 

Ῥοβίϊαμη Ὑ ΘΒ ΠῚ απο 065 (παἰξιον ΧΙ θΘηΐ, «ἸΟΥ ΆΤΩῚ ὈΥΪΠ.115 

]Π1Ὸ., ΒΘΟ ητ18. (οΥ]0 γὙοϑροπηάοί : 887.--- 902. -- Φαπὶ Δ ΠΪπΠι0 

οοηβυιηαΐο Π]1π5. νἱπάθχ οὐπὴ τηδίγ6 βοθ]θβία ΚΡ ἢ 15. Πποία αν, 

ὉῸῚ ὙΘΥΒΙΙΒ. ὙΘΥΒΪ ΟΡΡΟΙΪῦ, ἰΐα ἰδπηθ πὶ ὈΪπὶ απο] 68 

Ρουϊοάπηη οἰποίαμε, ἔγ65. ῬΘΥΙΟΑῚ βγβίθιηδ : 908---920. --- αδίτπον 

ΟΠΟΥῚ γϑυβῖθ 18. Θρ᾿βοάϊπηη οἸδπαϊίτν, 
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Ἔμολε μὲν δίκα Πριαμίδαις χρόνῳ, 

βαρύδικος ποινά" 

ἔμολε δ᾽ ἐς δόμον τὸν ᾿“2γαμέμνονος 

διπλοῦς λέων, διπλοῦς "“Αρης. 

935 ἐἔλασε δ᾽ ἐς τὸ πᾶν ὁ πυϑοχρήστας φυγὰς οὁ40 

ϑεῦϑεν εὖ φραδαῖσιν ὡρμημένος. 

Ἐπολολύξατ᾽ ὦ δεσποσύνων δόμων 

ἀναφυγὰς κακῶν καὶ κτεάνων τριβᾶς 

ὑπαὶ δυοῖν μιαστόροιν, 

940 δυσοίμου τύχας. 946 

9981 Ηυὰ5 Οδυγηΐϊηῖβ αἰ ΒΊοθμ 5 ΟΡ ΏΙΟδμΏ, ΟἹ] ΡῬΓΟΥΒῈΒ 

ἐπγθαΐαπι, πθατπθ 80 Ηθυτηϑηηο0 ἰη 6] θοΐδιη, ὈΥΙτητ8 Ῥουβροχὶΐ Η, 

7. ΑΒ γ6η8. 

984. ΞΚ'6Π0]. οἱ περὶ Ὀρέστην καὶ Πυλάδην, απο ᾿ἱπίρυργοΐθβ 

ΡΙθυίαιιθ βοαππηΐαῦ. ϑ'6α ποὺ Π1Π1] δα γοπὶ, οὐ οαθᾶθβ ἃΡ Οτοβίβ 

5010 Ροτρθίγαϊαυ Επίδμι τλΐϊη8. ῬΥΟΡΑΥ ροββαπί απᾶθ Κ]ΔΌΒΘΠΟ 

οἱ Βδθουρ ΤῸ νἶβα βαηΐ, ΑΡΆΠΊΘΠΊΠΟ 5. δὲ ΟἸγίδουηπθϑίσαθ οαθᾶθβ 

δαὶ ΑΙ ΘΙ ΠΟΠἾ8 ᾿ηἰουθοΐουθθ ἢΪ8. βὶρηϊῆοαν. Ὑαογίθ : ἀμρίοα 

ἱηυροίμ5, ἀμρίοα σαράος, Δθριδίμο οὐ ΟἹγ  αθιηπθβίγα ἐπ θυ θη 8. 

985 ἔλαχε Μ. ἤλαόε δὲ εἰς τὸ τέλος τοῦ δρόμου» ὅὄ ἐότιν, 

ἡνυόε τὸν ἀγῶνα 56}|0]., ἀπάθ ἐλασε 8οΥ 1 θη άτιμη 6886. ἰπ 6 Π]θχουτιηΐ 

Ῥαὰνν ὅθι α16ν ΒΌοΚη. Μα]θ ἔλαχε ϑοιῃῖιις Ηθυπιδππ 8111, ἀπ|08 5ὶ 

ΠΟΙ πηογοθαΐ ΒοΠπο] αδίαθ ποίου ἴαβ, ἴα ροσο πο ἀοθοθαΐ, ἸΘο ΟΠ ΘΠ 

ἐλαύε ΘΟΜΗΥΙΙΔΥΪ γοθο ὡρμημένος, αᾶθ. δά φαηάθμι ἐγδηβ] Δ ΟΠ 6 πὶ 

Ροσίηρί, 

980 εὐφραδαῖδιν Μ. οοο5 αἰνῖϑι ϑρία]οσ, Ἡβυομῖας 

φραδαϊσι" βουλαῖς. ἘΧροΠΟ ὁ ἐν Δελφοὶς χρησάμενος φυγὰς ϑεοῦ 
βουλαὶς εὖ ὡρμημένος. 

981---40 ἐπολολυξάτω οοτν. Κ᾽ α]ου, τριβὰσ Βομάί, ὑπὸ Ηθυτι., 

δοιοῖν Μὶοί. --- Ξ0801. ὡς τῶν οἴκων φυγόντων τὰς συντριβὰς τῶν 

οἴκων γ ̓ ὴ0 φυγόντων τὰ καχὰ καὶ τὰς ὑπὸ δυοῖν ἀνοσίοιν τῶν 
μ ᾿ 

χτηματῶν ὀυντριβας. 

δυο σου 



10ὅ 

Ἔμολε δ᾽ ᾧ μέλει κρυπταδίου μάχας 

δολιόφρων ποινὰ" 

ἔϑιγε δ᾽ ἐν μάχᾳ χερὸς ἐτητύμως 

Διὸς κόρα -- Δίκαν δὲ νιν 

945 προσαγορεύομεν βροτοὶ τυχόντες καλῶς --- 900 

ὀλέϑριον πνέουο᾽ ἐν ἐχϑροῖς κότον. 

Τάπερ ὁ “οξίας ὁ Παρνάσιος 

μέγαν ἔχων μυχὸν χϑονὸς ἐπορϑιῷ, 

ξὺν ἀδόλοις δόλοις βλαπτομέναν πάλαι 96 

960 δίκαν ἐγχρονισϑεῖσαν ἐποίχεται. 

941 Β6η6 80}0]. τῷ Αἰγίόσϑῳ ἐμολεν ὴ ποινὴ τῷ ἀποντείναντι 

δόλῳ τὸν ᾿Αγαμέμνονα. Οδθαθβ οαθάθ, ἀο]π5. 4010 τθροπαϊίπν. Μᾶ]Ὸ 

Απι. Βίδῃ], ΒΙοΙηξ, ἃ μέλει, Ἡ. 1. ΑΠγΘΩΒ. οὐ ΕἸᾶμΖ δολιόφρων 

Ἑρμᾶς. 

948 δὲ μάχαι Μ. δ᾽ ἐν μάχᾳ Ῥαινν, πο ἢντηδίαν 56]0 110... 

ἢ Δίκη πάρεστιν ἐν τῇ πρὸς Αἰγιόϑον μάχῃ χαὶ ἐφήψατο τοῦ ξίφους, 

ἴτηο τῆς Ὀρέστου χειρός : 564 Βοῃϊθη αι) ΘΧρυθϑδὶῦ, ποὴ ψουΡρᾶ. 

Νάτο ἰδιηθη ϑ]οπα οδύ Ἡδυίπηρὶ οοη]θοίαγα δορός. Μοχ ἐτη- 

τύμος Μ. Οὐουγ. 808]. ΒΙοπηξ, 

946 ἐπ᾽ ἐχϑοοὶς δομάίιχ θυμι,, βρθοῖοβθ. ϑ'ϑα δριιᾷ ΤΊπιο. 

ΤΥ, 80 ἱπνθηΐο ἐν τοὺς πολεμίοις ἀριότοι, ἀπο οαϊζοῦο5. ποὴ 

πχπιζαγτιχιΐ ἴῃ ἐν τοὶς πολέμοις. 

941 ὁ παρνάσσιοό Μ. 

948--ῦρἪ γϑονὸσ ἐπ᾽ ὄχϑει ἀξεν ἀδόλωσ δολίασ βλαπτομέναν 

ἔν χρόνοιό ϑεῖσαν ἐποίχεται Μ. ἀσεν ἀδόλως ϑἴδι!. δολίαν ΥἹοί. 

βλαπτομέναν χρονισϑεῖσαν Ἤρνα. βλάβαν ἐγχοονιόϑεῖσαν Ἡ. Τι. 

ΔΠγΘη5. ΕῚιΒπΒ. ἀ6. ΠΙΒ. οὐ 46 βϑαπθηίι5 αἰβριιίανὶ ἴῃς υομνηαὶ 

φόη. ἐδ δ᾿ ἐηιβινμοίονυ ρεὑϊψιιο 1809, τιν. ὅ0, οὐ ψαΐινν. [ιν Ρ οὶ. 

1859, ν. 008 564ᾳ. 791 54. ; δἴο Ῥγθυ ον σθ πὶ Θχρόπᾶπι. “Δ ροϊἰνὶς 

οὐαομίω Και εἴπ ἔγαμάο (0115. οου 5 ποαῖιο ΓἈΠΔΟΙΡτΒ. : οδὺ 

ΘηΠη μάντις ἀψευδὴς) 755, χφίαθ 7αηιἀναμηι ἐπιροαἰϊιιγεΐιι", ρμοθηιας 

14 

᾽ , 

αντ.α. 

ὅτρ.7᾽. 
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κρατεῖται γὰρ οὕὐπως τὸ ϑεῖον βροτοῖς. 

πάρα τὸ μὴ . -- ὑπουργεῖν κακοῖς, 
5) " 2 ᾿' 2 Ν , 
ἄξια δ᾽ οὐρανοῦχον ἀρχαν σέβειν" 900 

Ροβὲ ἴοηφαάην αἰαιἑοηοηι Θαβοημινείμν. Ιῃ ἐπ’ ὄχϑει ἄξεν Ἰαῖοί 

ἑπορϑειαιξυν 1. 8. ἐπορϑιᾷ ξὺν. Ὀρϑιάω (ᾳαοᾶ δαϑι ἀροϊαϊε πὶ 

ἴῃ 5]οββὶβ υθίουθιβ ἰδηξατη 5θπϑτι ΟΡΒΘΟΘΠΟ Ἰδιιαγοίμυ) οἱ ὀρϑιάζω, 

αὐ ἀντιάω οἱ ἀντιάζω, ἴογτηα αἰβοτιιπί, ποὴ νἱ; ἐπσορϑιᾷ Βῖς 46 

ο]αΐα ἀοἱ νόος αἰοίπμη οϑί οὐδοι]α ἴῃ ἸΤΩΡΤΌΡΟΒ, ατιαβὶ ἔθ]α, τηϊΐθη- 

8. Υ. βαργὰ νυ. 267 οἱ Ηϑβυοι. ὀρϑιάζειν " μαντεύεσϑαι. Ασππηοῃ 
ΑΘΒΟΒΎ θα ἴῃ ξὺν ἀδόλοις δόλοις ἀρπιοβοθπὲ «αὶ πὰΒ ἱτασοθαϊαβ 

ῃογογτιηδ, Ῥοβύ βλαπτομέναν ατπαίϊπον 5Υ}0885 οχοϊαῖββθ ὃχ 

δα ἰβιτορ μα απδηηνβ τη 1]α ΟΟΠρ85, σάλαι δίκαν ΒαρρΙονὶ 6 ἔταρ- 

τηθηΐο Ὑθίθυ8 ΘΟΙΠ ΤΠ ΘΗΪΑΥ ἴῃ Β0ΠΟ]115 ΠΟΒΕῚΒ Βουγαΐο : ἐσεξγλϑε 

τὴν δίκην βλαπτομένην ἐκ πολλοῦ Ὀρέστης, αὐὶ ποβοῖο ἃπ Ὀρέστης 

0 60 δαάϊζυμη 510 απ Βαρτα δὰ τάπερ ([ογίαββθ γοἱαῖδ τᾷσερ) 

Δάβουῖϊρϑιῦ χαϑάπερ. Μα]θ 50}Π0]. Α1θ. τὴν Κλυταιμνήστραν, τὴν 

δολίως βλάπτουσαν χαὶ ἐπὶ πολὺν χρόνον τὸν οἶκον, ἐποίχεται ἡ 

δίχη, 4αἱ νἱάθίαν Δίκα Ἰορῖδβθ απὶ 6 συ. 944 βιρρίονῖββθ. [Ιάἄθπὶ 

ΒαΡραῖϊ δολίως ααὖ δόλοις. Αἀ4ο, ᾳαοᾶ ἔππὰ ἱρπογάραπι, Ῥαδ]θίππι 

ΒΟΥΙΡΒΙ556 γάνσερ - - ἐπορϑιάζων . . ἐποίχεται δου εοίαγα Ἰαπ ΑΒ 1]1, 

4 ΠΊα τι ἩΤΙΠ]6718. ΟΙΦΙ ΟΔη  θτ18 ΠΘατ6. βθηδιι 5815 Ρουβρίοιο. 

901. ὅ2. χρατεῖται πῶό τὸ ϑεῖον παρὰ τὸ μὴ ὑπουργεῖν 

χαχοὶό Μ. οἱ απο οχβίαί βομο] θη. Β65 ἰρ88 οἰδηγαΐ ποντιπὶ 5ΘΠΒΈΠ 

ἰποῖρθυθ ἃ σάρα (βϑὶς οπὶπιὶ βου θοπάστη), απο 501185 Ἠγίπηρ, 

Ἰης6116χῖῖ. Ὑουβιπι 951 ὁ ἀοσμηῖο Πγρογοαίαϊθοίο οἱ δοδίαϊθοῖο 

Οοηβίαχο ἀοσοῦ ὑϑυϑιι8 ΔΗ θίϊοὶ θιηθηδαίίο οοσία. ΑΔαϊαΙ βαρρ[ο- 

Ἰηθηΐᾷ ΡΥΟΡΆΡΙΪα : ΓΑ͂Ρ ροβέ ΤΑΙ ἴδοθ οχοῖαϊῖ, πορδεϊομποιη 

βοηϊοηία γΘααἰχ], Θροτοῖς Υ6 ἴρ88 Θοπιπιθπαδίτν οἱ ἴῃ Βθαπιθμ ῖθιι8 

ἰύθι το 8105 ἱτηπηουζ]θθατιθ ἰπΐου 86 Ορροππηθιν. Υ͂, θὅ 2 ΒΈΡΡ]ο 

τὸ μὴ πέρα (πὶ πρόσω) μ ὑπουργεῖν ἃαϊ (216 «ἱᾶ. 

9ὅϑ ἀξιον δ᾽ Μ. ϑβουθοπάππι ἀξία, αποᾶ ποὴ ψνα]οὲ ἄξιόν 

ἐότιν, αἰ Ἡοτγυίδηπο νἱάθθαῖαν, βοα, ἰοΐο Ἰοοο γϑϑεϊξαΐο, ραῖθὲ πᾶθο 

αὐτὰ Δπἰθορθητθι8 Ομ πηρομα. 6856 πης ἴῃ τποᾶπμῃ : Ζδεί 

ηυϊυὰ πον απηιρίζιι8. 56) οἷν ἐηιργονὶ, οοὰ οοοίοϑίος ἀοηιῖμος πιορῖία 

οοἴογα ἱ. 6. ταρυϊππη 118 ΒοΟμοχοιὴ γρᾶάοχρ. 
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πάρα τὸ φῶς ἰδεῖν. 

9θῦῦ Πηέγα δ' ἀφῃρέϑη ψαλιον οἰκίων 
ἄνα γε μὰν δόμοι " πολὺν ἄγαν χρόνον 

χαμαιπετεῖς ἐχεισϑ᾽ ἀεί. 
---..ῸὺῸ ---- 

Τάχα δὲ παντελὴς χρόνος ἀμείψεται φϑῦ ἀντ.γ΄. 

960 πρόϑυρα δωμάτων . «. - ν -, 

964 πάρα τε Μ. Οουν. ϑομῖ. 

θὅδ6 μιέγαν τ᾽ ἀφηρέϑην ψάλιον- οἴκων Μ. μιέγα τ᾽. . οἰχετῶν 

Εγαπζ, Ηδυτηαμη, 14. Αὐ ποὺ ἴοοο ᾿ἰρϑἃ ἀομητβ ἢππτηϊ «ἰῆϊοία 

56. ΥἹΠΒΤΙΒ. ΘΙΊΡΟΥΘ προ ίτ}, απιὰ8. ρυδοραταπᾶδ οὐδηῦ, ΠΟ Θὰ ατ|88 

ΒίσΟΡΠα Ρυδθοθάθηΐθ οχροβίία βαηΐ ρμοϑύ ὙΘΥΒΌ]η ΤΠ ΤΘΥΌ ΔΙ ΔΛ ΘΠ] ΟΟΠ- 

ἐἰππια πᾶ. Οπ14 ΒΟΥ ΘΠ ατιη) οϑβϑῖ, δηΐθ τὴθ υἱάογταΐ Η. 1,.. ΑΒ ΥΘΗ5, 

ΠΪδῚ αποα ΘΟ ΠΟΙ ΠΘΙῚ τε {πο δ, 

κ , ν Ω 

966 ἀναγεμὸν δομοιό Μ. Ετηθηά. ΒΙομηῖ. αναγε Ἡρυτη. Τ1η8., 

αποα νοΟ65 ἄγε; ἀπαγε; ἸΟΠΡῸ τιϑῖ1 5Ο]]ΘΠΠΘΒ, ΥΘΥΘΟΙ Π6 ΠΟ 58 {15 

{πϑϑη{τπ|0, 

967 χαμαιπετεῖσε χεϊὶσϑ'᾽ αἰεί Μ. δοσος τϑοίθ αἰνιϑις 61]. 

Τιασπθηδθ 5ίρηδ, 8641] 7πιδδιῦ Ἡ. 1... ΑΒγθη5. 

« , " .} , -. 

969. 00 Ξο0Π0]. ὁ σαντα τελῶν χρόνος τὰ προϑυρὰα τῶν 
᾽ ᾽ , . , ᾽ , 

δωμοτῶν ἀλλάξει ἀπὸ κατηφείας εἰς λαμπροτητα, ατὰθ “8 ΠῚ 

ΘΡΥΘρα δἰηῦ οὐ απδηὶ ἀρίθ οππὴ δηϊθοθαθηςτι5 Οοηνθηΐδηΐ, ΟῚ 

δῦ αποα τηυ]5. ἀοπιοηβίσθυη. [Τίδατιθ ἀοομτηῖπιπι Θ Χο  4ἴ586. βίδα, 

αὸ ΒπρΡ]οῖο δη βορὰ ΒΕΌΡΠαΘ οὐ ρϑαϊθιι5 οὐ ᾿πἰουριποίίοηο 

γΟΒρομαθί. Εογίαβϑθ 
᾿ , ᾿ , 

πρόϑυρα δωμάτων στυγέρ ἐπ᾽ εὐδίαν 

ΜΙάο5. νᾶπαβ οβ860. ΘΟ ϊθοίαγαΒ σαντελὴς χορὸς ἃπὺ φόνος Βογῖ- 

Ρϑῃίζαμι. 
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ὅταν ἀφ᾽ ἑστίας πᾶν ἐλαϑῇ μύσος 

χκαϑαρμοῖσιν ἀτᾶν ἐλατηρίοις. 

τύχῳ δ᾽ εὐπροσώπῳ κοιμᾶται τὸ πᾶν. 

τρέομεν ἃς δ᾽ ἰδεῖν ἀχοῦσαι ὃ’ . -- 910 
906 μέτοικοι δόμων πεσοῦνται πάλιν. 

961. 62 ὅτ᾽ ἀν ἀμφ᾽ (ἀφ᾽ 6.) ἑστίαό μῦσοό πᾶν ἐλάσει 

(βϑαρτα βουϊρίο 9) χαϑαρμοῖσ ἅπαν ἐλατήριον Μ. γόοῦοοιη μύσος 

γα ὨΒΡΟΠΘμ δ 6886. ΠΙΠΠΘΙ ἀοοοηΐ. Ἐλαϑῆ οϑὲ οιηθπάδίϊο πο- 

ΟΟββασα, 1 αἸᾶ πὶ, ΗΪΒ1 [8]107, Ἶδπὶ ᾿ποϊάογαΐ 1... ΚΑυΒΘῚ : ἰθιηρὰβ 

Θηΐη δὰ Υἱ ἀρὶῖ, ΠΘαῸ6 580} }Π0 115. Πιβίγαθτ5. πὐῖασ, ὙΘΥΒΌΙΙ 

962 δρτερὶθ γϑϑεϊζαϊς ϑομ,, πὶβὶ αποα χαϑαρμοὶς ϑΟΥΙΡΒΙδ : 

χαϑαρμοῖσιν Βεντα. 

9608 ---οὔ τύχα δ᾽ εὐπροσώποιχοίται τὸ πᾶν ἰδεῖν ἀχοῦσαι 

ϑρεομένοισ μετοιχοδόμων πεσοῦνται πάλιν Μ. μιέτοικοι δόμων Ἰορτ 

5080]., οοίογα πὸ ἰηίορυίοσα, Παρθτῖῦ, Ηυιπαπῃ τύχα δ᾽ εὐπροσω- 

ποχοίτα τὸ πᾶν ἰδεὶν ϑρευμένοις μέτοιχοι δόμων πεδοῦνται πάλιν, 

οὐοοίο ἀχοῦσαι : ταοῃδέστιη ΠοΟυτοππιτα ᾿πέουτηθ ᾿πρΘη5, ΟἿἱ ἸΠΠΊΘ ἢ 

δαοιηρίππι, πθατιθ ᾿ποΙ αἸΟΥῸ5. Δ] Ἰοσιτη Θοηϊθοΐαταθ, Ὑούβση 9608 

ΟΠ Οὕμη ΒΘαΘΘΗΠΡα5, 564. οὕὐτὴ ργϑθοθαθητθτιβ σου] πηχὶ, πί ἴπ 

ΒΙΌΡΒΑ ν. 901, οἱ ᾿πβουίο μα ἃπίθ τὰ ροθίδθ τηϑπτπὶ ΤΉ ΗΪ ὙἹΑ͂ΘΟΥ 

τοβυϊπιϊββθ. Εογίμμα αγγιἀθηΐίο οπιηῖα πιαῖΐα βορίμπίαν, Υ. ϑορῇ. 

Απί. 148 ἀλλὰ γὰρ ἀἁ μεγαλώνυμος ἦλϑε Νίχα τᾷ πολυαρμάτῳ 

ἀντιχαρεῖδα Θήβᾳ. -- Δᾷ ν. 906. οχβίαϊ βοβο]ίον. οἱ νῦν τοὺς 

δόμους οἰχοῦντες πεσοῦνται εἰς τὸ ἐμπαλιν τῆς πρώτης τύχης" 

τοῦτο δὲ ἀπὸ τῶν κύβων μετήγαγε. Αἴ μέτοιχοι ποη ἰἄθμι γνα]οέ 

αποά ἔνοικοι, οἱ Βᾶθο ψϑυθὶ σέστειν ἰγδηβ]αῖο 46 Υθθτ8 πιβαγρατὶ 

Ροϊοβί, 48 Ῥουβοῃΐβ ποὴ ἰΐθμι. ῬΌββθβ μέγα χύβοι δόμων πεδοῦνται 
πάλιν : 888 αι βοὺ σϑῦβιι ργδθοθάθηϊο ὃ πᾶθ ἀραὶ, ρσοθα τα 

ΑΘβοβυ]οατιθ αἴρῃ οχἰβάπηο. Μευϊαίο [8 0115 : τρεομεναό ἰτα)θοίμι, 

δάβοιϊία Πξΐοσα ὃ, ἴῃ ϑρεομένοιό Δ; ρμοϑὲ δ᾽ ξογίαββθ ϑχοίαϊὶ 

ὁμῶς (οἵ. Εππι. 888. 095). ϑ'ιεπίθηἑία ἀρία : ἐἰΐαθ, χιάγαπε ΠΟΥΥ θη 

ἀϑβροοίμηι οἱ ποηῖθη, βϑάθ ημμαία ἐΐς ἀοαϊδιις τγϑιις οαοἰάοηί, δόμων 

ἐχπεσοῦνται. Ἐπτὰθ Ῥϑὶοριἀδυμη ἰθοῖβ δα μδθυθηΐοβ, οΧχ απὸ 

ΡΥ 506]15 101 ΘΟΙημΐβϑιιμὶ οδὲ (ἄρῃ. 1181. 1610), οαθαϊθιιβ 
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πάρα τὸ φῶς ἰδεῖν. 

ΟΡΕΣΈΤΕΗΙΣ. 

Ἴδεσϑε χώρας τὴν διπλὴν τυραννίδα 
πατροχτόγους τὲ δωμάτων πορϑήτορας. 
χεδγνοὶ μὲν ἦσαν ἐν ϑρόνοις τόϑ᾽ ἥμενοι, 975 

9170. φίλοι δὲ καὶ νῦν, ὡς ἐπεικάσαι πάϑὴ 

δχρίαιῖβ Ιοοο οϑᾶθπί. Ορρογέππο τπηθιπουδηΐτ" 4686 απδγυμηι ΠΟΥΤΘμἀἃ 

ΒΡΘΟΙο5 τπὸχ Ογοβίθιῃ υἱοίοσθιη ραίγῖα Θχυπν θα 1, ἴῃ ἔΆ Βπ]α βθατιθηΐο 

οὔΐδιη βρθοίαίζουιημη Οὐ 115. ΟΡ] ]οϊθύασ, ὅόρῃ. ΟΟ. 129 ἃς τρέμοιιεν 

λέγειν καὶ παραμει βόμεσϑ᾽ ἀδέρχτως. 

900 παρὰ Μ. 

907 5.610]. ἀνοίγεται ἢ δκηνὴ καὶ ἐπὶ ἐχχυχλήματος ὁρᾶται 

τὰ σώματα" ἃ λέγει διπλῆν τυραννίδα. Νὰ ταογθανῖβ Ηθητηδπηΐ 

ἀδογοίο οούροτὰ Αθριβίῃὶ οὐ ΟἸγίδθιηποβίγαθ ΘΟΠΒΡΙΟΙ ρυδοίγασίο 

πορϑηϊ8, Πδ5, ἀπάτη ροθία ἰρ86. ἰαπίπιη. ΠΟ αἰβου δ ὙΘΥΡῚΒ 

ἰοβίαίασ, ποὸὴ ἀπθῖα νἱἀθθιίι: ΑΘΒΟμΎ  ἀγίομι τοραϊδητθαβ. Νάμη 

ἴῃ Αβδιηθιηημοηθ. πθ6 ΗθιπΔηητι5 ἡπί6πὶ ποραγις ΟἸγ θη" βγη 

ΒΟΘΙΟΥΘ ρογδοίο οοηϑρίοὶ ἰηΐθυ ἅπιὸ Θουρογα, ]ζουτιμη ὙΠ, Δ] ΐθυτιπι 

ζδπηΐηαθ; οὖ ἴθ μδὸ ἔἌΡα]α Οτγθβίθμι υἱπαϊοία ρουϑοία ἰηΐου ἀπὸ 

ΘΟΥΡΟΥΆ, ὙἹΡῚ ἔοι 6116, ΘΟΏΒΡΙΟΙ νοὶαϊέ ροοῖα, 4010 ἀοίππη, οαθα] 

ὀαθάθμι, βρθοϊδοα]ατη ϑρθοΐδοι]ο ΟΡΡΟπΘη8. 5,1 ππηρ]θμΐτ απ88 

(ὑδδβαπᾶνα ργδθαϊχθυαΐ 
. ᾿ Ἔ ὙΌΡΗ 
οταν γυνὴ γυναιχος ἀντ΄ ἐμοῦ ϑανῇ 

ἀνὴρ τε δυσδάμαρτος ἀντ᾽ ἀνδρὸς πέσῃ. 

9609 δεμνοὶ Μ. ΑἸΠπια τϑααῖν! 1π 6] χουτηῦ ΕΠροΥ οἱ ΜΘΈ]οΥ; 

564. οἃ αὰ86 ΘΟΠ]ΘΟοΥηΐ, ξδύμανοι οἱ ξυνοί, δα Πτι7α5. Ἰοοὶ ἸΓΟΠΪδ ΤῈ 

ΠῸΠ 58 {15 οοηγθηϊπηΐ. ἘΠΠ ΘΠ δ] οΠ!6 ΠῚ πηθϑτη ἢγτηδΐ ὑϑύϑιιβ 10], 

Θοάοπι ΠΙΡΥΑΥῚΪ ΘΥσοσΘ ὑπγραΐτβ, οὐ Ηοπι. Π. ΙΧ, ὅ86 οἵ οἱ κεδν ὁ- 

τατοί τε καὶ φίλτατοι ἦσαν ἁπάντων. 

970 τε χαὶ Μ. δὲ χαὶ ΒΙοιῖ, Βα, Ὀϊπα. ὃοχσ ΑΡΥΘΒΟΒΙ 

οτηθπ αίίομθ, απδτὰ ΗθΥπι. ἸΣπ ἀρθη5 βργουϊ.. Μοχ σάϑει Θ0ηΊ. 

ΤΠΙΘΥΒΟΗ. οὐ ΜΘΒΪ]ΟΥ, βρθοῖΐοβο ; 5884 σάϑη οδῦ θη δύο 5. 58}- 
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, , 

πάρεστιν, ὅρκος τ᾽ ἐμμένει πιστώμασιν. 
͵ ᾿ ! 2 , Η 

ξυνώμοσαν μὲν ϑανατον αϑλίῳ πατρὶ 

καὶ ξυνϑανεῖσϑαι" καὶ ταδ᾽ εὐόρκως ἔχει. 

ἔδεσϑε δ᾽ αὖτε, τῶνδ᾽ ἐπήκοοι κακῶν, 960 
, " 

976 το μηχάνημα, δεσμὸν ἀϑλίῳ πατρὶ, 

πέδας τὲ χειροῖν καὶ ποδοῖν ξυνωρίδα. 

Ἐχτείνατ᾽ αὐτὸ καὶ κύχλῳ παρασταδὸν 
στέγαστρον ἀνδρὸς δείξαϑ᾽, ὡς ἔδη πατὴρ, 

οὐχ οὑμὸς, ἀλλ᾿ ὃ παντ᾽ ἐποπτεύων τάδε ο85 

980 Ἥλιος, ἄναγνα μητρὸς ἔργα τῆς ἐμῆς " 

ὡς ἂν παρῇ μοι μάρτυς ἐν δίκῃ ποτὲ, 
« ! , »Ὶ Ν »" »] , ͵ 

ὡς τονδ᾽ ἐγὼ μετῆλθον ἐνδίκως μόρον 
Ν , Ξ, Ν 2 , ᾽ τὸν μητρὸς" ΑΑἰγίσϑου γὰρ οὐ λέγω μόρον" 

, Ν "»Ὡ- ͵ 

ἔχει γὰρ αἰσχυντῆρος, ὡς νόμος, δίκην" 990 

985 ἥτις δ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρὶ τοῦτ᾽ ἐμήσατο στύγος, 

ἐξ οὗ τέκνων ἤνεγχ᾽ ὑπὸ ζώνην βάρος, 

φίλον τέως, νῦν δ᾽ ἐχϑρὸν, ὡς φαίνει, κακὸν, 

ἠθοίαπη, ἰμβηϊτντιβ ἐπειχάσαι ΡΕΥ βγαθοίβιηθση δαάϊίαν. Υ. Ηοπι. 

Οά. 22, 106 : εἴως μοι ἀμύνεσθαι παρ᾽ οἴόστοί- 

972 ἀϑλίωδ Μ. αϑλίῳ Ῥονίιδ, 6011. ν-. 9716 οὐ Αρϑπι. 

γ. 1551. 

9714 ἐπήκοοι ᾿πιῖβ ἄοοίθ ἱπίθυργθίδηϊαν ἰθϑίοβ. Ηος ἀϊοῖξ 

Οτθδίοβ : απο αἰϊειὶς. βοῦς, πιο βοοίογὶς ἐπϑἐνεπιοπίνι οὐιες 

σοηϑριοϊίε. 

910. ξυνωρίδα, σορμίαηι. 6 0}}8 ΘΟ]. ξυνωρίδι, θυτα. ξυνωρίδος. 

977 αὐτὸν Μ. Ὅουν. Απτγαΐαβ. 

988 ψέγω Μ. λέγω 9 Β0})0]. γοβύϊαϊς Τιη. 

986 ἐκ δοῦ τἐκνωνηνέχῃ Μ. Οὐοὐτν. ΒΟΡ. οὐ Τισπ. 

981---9Θ0ὺ Ηδϑο νπαϊρὸ Ομ  πΠ σ μη}, αι 51 ΤῊ ΓΆΘΉη86 δὲ ρου 6 

ΡΟΣ ποίαγιτπιπι ἀπ πηττὰ τηογάθδηί. Ῥοβί ἐφυ ᾿πιουραηθθηάιμη 6580 
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»Ἢ , Ε » 5}. 
τί σοι δοκεῖ; μύραινα γ᾽ εἴτ᾽ ἔχιδν᾽ ἐφυ; 

-Ὁ ) 

σήπειν ϑιγοῦσ᾽ ἂν ἱκανὸς οὐ δεδηγμένον 

9900 τόλμης ἕκατι κἀχδίκου φρονήματος. 996 
τοιαδ᾽ ἐμοὶ ξύνοικος ἐν δόμοισι μὴ 1005 

Ε Ε ἘΞ Ὁ], 
γένοιτ᾽ " ὁλοίμην πρόσϑεν ἐκ ϑεῶν ἀπαις. 

ΧΟΡΟΣ. 

«ἰαῖ αἰαῖ μελέων ἔργων" 

στυγερῷ ϑανάτῳ διεπράχϑης. 

9905 αἰαῖ αἰαῖ, 

μίμνοντε δὲ καὶ πάϑος ανϑεῖ. 

5015 νἱ 4] ΒΑΠῚΡ., πθάτιο ἰδιπθη Ἰοσιηι βαηανίϊ, μύραινα τ᾽ (ΒΈργα 

Βουϊρίο γ) ητ᾽ ἐχιδν᾽ ἐφυ σήπειν ϑίγουσαν ἄλλον Μ. γ᾽ εἴτ᾽ ἐχιδν᾽ 

οὐ ϑιγοῦσ᾽ ἀν ἄλλον πὶ ϑιγοῦσα μᾶλλον ΘαϊΐογοΒ. ϑουθοπάππι 

ογαὺ ϑιγοῦσ ἂν ἱχανὸς, τθ6 ΠΕ ἰονῚ5. ΖΚ ἈΡ]α 15. ΠΡ ουτιπὶ βου ρύτισα 

οτία οϑί. ΟἸγίδθιηηθβίνα πη σἱρθυδπῃι, 1010 Ὑ]ρουα ΔΙΓΟΟΙ ΟΥ̓ ΠῚ ΡΥᾶΘ- 

αἰοαί. Βθηθ 508}0]. ὑπερβολὴ; ὅτι χαὶ τὸν μὴ δηχϑέντα; ἀλλὰ 

μιόνον ἁψάμενον ὄηπει. 106 εἴτε ἴῃ ἃ]ίθῦο Ἰηἰουτορδίϊομππμηι ἀϊγθοία- 

ΥἹΠῚ ΤΘΙΠΡΙΟ γ. δ4 ν. 421. Ααἀ]θοίίνα χοινὸς ποϑεινὸς παιδγός 

φανερός δῆλος ἰαλτός πλαγχτὸς Α1ῖὰ: ραββίπη ἀρτια ροθίαβ ἰγαρ οοΒ 

ΘΘΠΘΥΘ ΟΘΟΠΊΗΙηΪ τιβιιραηΐιν. --- Υ. 990 χανδίχου Μ. κχαδίχου 

Ταχσῃ. χαχδίχου Η. 1.. Αγθη5, ΕγαμΖ, ΠΙη4. 

991 Απίθ παπο νϑυϑιτη Ἰοροθαηΐίτ νΥ. Ππι7τι5 δα ει ομ5 1001 --- 

1008, ἀαῖριιθ. οὐαί! οἶβ ΠΘχτιπ ἰπ θυ} 1 ραΐθί. Ἡθυιδμη, 6 

Μοίποκὶὶ βοηϊθηϊία, δηΐθ ἐκτείνατ᾽ αὐτὸ, Υ. 971, 608 ΟΟἸ]]οοανϊΐ, 

Ἰοθο δ]ῖθῃο : [ἃ ϑῃΐτα Οὐθδίθβ ΔΙΠΟατιθυθέτιυ σϑαμι ποηάτπ ΘΧρ]}- 

οαΐατη, ΙπΔονῇ οὐ ΠῸΒ υουβιιβ οὐ 987---90 ἃΡ Αόβόμν]ο ΔΡ) πα ϊοανι. 

991. 92. τοιᾶδ᾽ ἐμοι οἱ προύϑ' Μ. ΟὐΥν. ΚΙασβοη οἱ Τα], 

999. αὲ αἱ Μ, Ταϊζου͵θοίίοπο5. σϑιηίημαν ΒοίΠο. 

9900 ὃ ὃ Μ. Ἀθοίβ ὙΥ δ]]ασιθυτὰ οὐ ἩυἉ Πμτιη ΒΟΥ ΡΒΙΒ50 

αἰαὶ αἰαὶ «υἰϊδίσορα ἀοΟΘΡΙ. 

990 δοιῖι δράσαντι, δα 5οηίθηξίαπι γοοίο : οἵ. βιιρνα 812, 

Αρδϑιῃ. 109. ὅ'8δα 111] ταπίδπαϊμῃ : αἰμνοντι ΟΧΡΟΠΘ. χρονίῳ οἱ 
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ΟΡΕΣΤΗῊΣ. 

Ἔδρασεν ἢ οὐκ ἔδρασε; μαρτυρεῖ δέ μον τοῖο 

φᾶρος τοδ᾽, ὡς ἔβαψεν ΑΑἰγίσϑου ξίφος. 

φόνου δὲ κηκὶς ξὺν χρόνῳ ξυμβάλλεται, 

1000 πολλὰς βαφὰς φϑείρουσα τοῦ ποικίλματος. 

τί νιν προσειπὼν καὶ τύχω μαλ᾽ εὐστομῶν; 991 

ἄγρευμα ϑηρὸς, ἢ νεχροῦ ποδένδυτον 

ἰητουδοίουιβ ὩΟἐΟΠΘΙΩ 6 ΒῈΡΟΥΪΟΥ ΙΒ. ΒΡΡ]θ6. Βθπθ 5010], τῷ 
- . ᾽ δ ᾿ , ᾽ 

τοιαῦτα (ΑθδηΙθΙη ΠΟ 8. οδθᾶθη) σραάξαντε χρονῷ πάϑος ανϑεῖ. 

Μαῖὸ μέμνοντι ᾿πίουΡγοίδ μίαν οὐ φοὲ ἐπ υἱα τϑηιαποὶ οὗ δα ΟΥοβίθιη 

γϑβουτιηῦ, Οαἱ τη8]ἃ ᾿ΠΊΠΉ]ΠΘΥΘ. 56 Υ 86 Πθαὰθ οπρίππέ, πθατιθ δπιρτι- 

ΤῊ {Π|}.. 

997. 98 Βὶ5 ἐδραόεν Μ. Οουν. Τιπ. Μοχ Αἰγίόϑου ξίφος 
οϑὺ ρ]αδῖτιβ απιθπὶ ΟἸγ δου πθϑίσαθ Βα Ρι ἰβίσανιῦ Αθριβίμτιβ, αὶ 

ρα ΑΘβ θυ ατη ἰπΒ1 6185. βϑἔστιῦ Α ρ μπθτη ΠΟ, 564 ΟαΘαῚ πὸ ἰηΐουθϑί 

αὐαϊάθι. Μοπαῖ Κ]διιβθη, 

999 δυν χρόνῳ ἔυμβάλλεται Ῥθπθ ὙΥ6]1. ἰηξουργθίαξιι. οϑεηὲ 

ἰοηι ρον σοηργῖ. ἘΔΙΠαπετν ἀπὶ Θχρομπηῦ οοη)εοίαπάο ἀρφηοβοῖξν", 

ααὖ ἐοηρογὲ α(ἰγμξογοηι 86. ρμγαοὐμτ, 

1001---8, απὶ ροβῦ γοθθιῃ φρονήματος ΘΟ ὙοΥβαπι 990 ἸΘρΌΡδῃ- 

τα], Ηἶο ροβὺ νόοθθπὶ σοικέλματος 86 4θπ) διια πὶ ΠΆΡΟΣ Θ. ΠῸΠΘΤ ΌΤΙ 

ταῖϊϊο ἀοοοὺ δὲ ρορίϑ 'ρβ8 ἰθβίαίιη : πᾶπὶ γ. 1009 πο ἰῃ 6 Πρ τιν, 

δὶ Ὠΐ Ὑουβιβ ρυδοοθάδηϊ, οἱ προσφωνῶν τοίονταν δ προδειπῶν. 

1001 προδείπω χν τύχω Μ. προσείπω χαὶ τύχω Ῥοτίτβ 

Ῥουβ. ΒΙουν. Ὠιμᾷ. ΤΥδηβροβαῖ ᾿ἰΘγᾶπι Ν, οὗ τοτὰ ᾿ρβᾶπι βθουιβ 

οἵ βομο]αβίαθ δἀποίαϊοπθιη ἀντὶ τοῦ ἐπιτύχω εὐϑίχτως κακολο- 

γῆδας, ααἱ τύχω οΧροπὶδ ΡῈ. ἐπιτύχω, εὐὐστομῶν (δπ εὐστοχῶν; 

εὐστόχως Ἵ) ῬΘΥ εὐϑίχτος, προύδειπῶν ΡΟΣ χαχολογήσας. ΟἿ. Αράπι. 

ν. 201 ποίῳ χρόνῳ δὲ χαὶ πεπόρϑηται πύλις; ῬοΥβ. 290, 721. 

Χρη. Ηδ]]. Π|, 8, 417 τοῦτον ; ὧ πρὸς ϑεῶνγ τί ποτε χαὶ καλέσαι 

χρή; 
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, μ , ᾿ 3 
δροίτης κατασκηνωμα:; δίκτυον μὲν οὖν 

ἄρκυν τ᾽ ἂν εἴποις καὶ ποδιστῆρας πέδας. 
- Ν ͵ , ϑόν ἐΑι 

1006 τοιοῦτον ἂν χτησαιτο φηλητὴς ανὴρ 

ξένων ἀπαιόλημα, καἀργυροστερῇ 
» , 

βίον νομίζων τῷδέ τἂν δολωματι 

πολλοὺς ἀναιρῶν πολλὰ ϑερμαίνοι φρένα. τοὺ 

πατροχτόνον δ᾽ ὕφασμα προσφωνῶν τόδε τοι 
»-Ἡ « Ν 2 - -«- 5 “ Α 

1010 νῦν αὐτὸν αἰνῶ, νῦν ἀποιμωζω παρὼν 1014 

1008 δροίτης κατασχήνωμα ὈΘῚ8 5610]. 1ηξογργθίαιαν σαρα- 

πέτασμια ὄρους (1. δοροῦ ϑίδ].), πἰδὶ χαρά μῖο, αὖ Αραμ. 1487, 

γΟΟ6 δΔιηθίρτια βἰρ  Π οαύτι ΑΙ ΠΟἿΙ Δ ΌΥ ΠῚ ΡΥῸ ΟΑΡα]Ὸ ἔαῖ550. 

Μομτῦ 5010]. δ ἔπτη, 088 : πυέλῳ, τῇ ὡς δυρῷ αὐτῷ γενομένη. 

1004 ἄρχυν δ᾽ ἀν .. ποδιστῆρας πέπλους Μ. ἄρκυν τ᾽ ἄν, 

ἀο]θία ᾿πίθυριποίϊομθ απιᾶθ ροβὺ μὲν οὖν οταί, Ἠδιτη. πέπλους Θἴϊαγη 

500]. 16ρ͵556 ν᾽ ἀθίτιν, απ] ποδιστῆρας τη8]6 ΘΧΡΟΠΙΐ τοὺς πλέον τῶν 

ποδῶν χκαϑήχοντας, Υἱδῖ ἴον πὸ ἀο]αίτπη οϑὺ ἐραρτηθπέτπη ἰπΐου- 

Ργθίδιοηβ δα ποδένδυτον ΡοΥ Ππθηΐ5. 3.64. τηδηϊθϑέμπη δ, ΥΘΤὴ 

ἐγδηϑ]αΐο ΠΟΤΉΪΠ6, ΠΟ 5110, γΟσΔΠ Δ ΠῚ 6556. βΟΥρ5ὶ ποδιστῆρας 

πέδας, 1. 6. ποδοπέδας, ποδοχάχας. Ὑἱάθπίαν αἰϊτηθθ γΘΥΒτ8 

1τίθγαθ, ααπιηι 1 ΔΙΟΠΘΙΥΡΟ Θυδητββθηΐ, ἃ ΠΡΥΔΥΤ5 τη8]6 βαρρΙθίδο 

6586. 

1006 τοιοῦτο μὰν Μ. Ἐπιοπᾷ, Τιη. 

1001 νομίζω; τῶιδέ τ᾽ ἂν Μ. 1Ππ4ᾷ Τιχμ. οοΥν., πος ὟΥ6]]. 

δὲ ΒαμΡ., ἰπίουραποίίομο ροϑδὲ ἀπαιόλημα Ροβὶία. τῷδέ γ᾽ ἀν 

Ἠρτη. 

1008 φρενέ Μ. φρένα Το». οὐ Ηδ, ἴσο βιρσα ν. 781 

εὐφρανεὶ νόον. ΒδΙᾺ}. ἄν αἱρῶν. 

1009. 10 ἴηγουβο οὐαϊηθ Ἰορθραηΐαν, Τυδηθροβαὶ οὐ σατρο- 

χτόνον ϑ' τηπίανὶ ἴῃ πσατρόχτονον δ᾽. Μοχ αὐτὸν Μ. αὐτὸν Ηρτπι. 

Υ. Κυΐρον, ανδπιμι. αν, 1, ὅ1, 2, 16. παρὼν οδβί : ψαππι δα βίπι 

οἵ ῬΓΆΘΒΘῚΒ ΠᾶΘΟ βρθοίθιη, Β]οημδ, τρδ]οθαΐ μύρον. 

15 
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2 ’ ὃ, ΣἿ ᾿ ’ , - 
ἀλγεινὰ τ᾽ ἔργα καὶ παϑὰς γένος τὲ πᾶν, 

ἄζηλα νίκης τῆσδ᾽ ἔχων μιάσματα. 

ΧΟΡΟΣ. 

Οὕὔτις μερόπων ἀσινῆ βίοτον 
διὰ παντ᾽ ἄτιμος ἀμείψει " 

1016 αἰαῖ αἰαῖ, 

μόχϑος δ᾽ ὁ μὲν αὐτίχ᾽, ὃ δ᾽ ἥξει. 1020 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

᾿Αλλ᾽, ὡς ἂν εἰδῆτ᾽ --- οὐ γὰρ οἶδ᾽ ὕπη τελεῖ, 

ὥσπερ ξὺν ἵπποις ἡνιοστροφῶν δρόμου 

1011. ἀλγῷ μὲν ἔργα καὶ παϑού Μ. μὲν ὯΘ ἴπ ἐγα]δεϊοῖο 

αυϊάθιη νουβιιπὶ ΟΥ̓] ΤΟΥΣ ροίθσαί. Ξ'ΟΥΡΒΙ ατιοα γῸ8 ἴρ58 πιοῃ- 

βίγαυο υἱαθθαύαγ. 

1014---1Ι6 διὰ πάντ᾽ ἀτιμού ἀμείψεται " ἐδ μόχϑοσ (6 ἃὉ 

Α]1ὰ τηὰπα) δ᾽ ὁ μὲν αὐτίχ᾽ ὁδ᾽ ἦξε (απῦ ἠξευ) Μ. ἀτιμώρητος 

Β6Π0]., 4πὶ 5ῖνθ ἄτιμος, 5ῖγθ ἄτιτος Ἰθρὶῦ, αξγιπατιθ πππμ τ] δὲ 

βοπέρηἐα τοβραπηί. Ηδμο ἱΠπβίσαῦ Αράπι. ν. 1286 τίς ποτ᾽ ἀν 

εὔξαιτο βροτῶν ἀσινεὶ δαίμονι φῖναι; Ἐθααϊν τιν ἀμόγητος, αποᾶ 

Ζομαγαβ Θχροηϊ ἀχαχοπάϑητος, Ὑ6] ἴα]0 «ιϊᾶ. Ηρτυτι, εὔϑυμος. 

Μοχ Ρυϊπηαπι αὐ Ἰαῖθί ἴῃ ὉΠ Πιῖ5. Εἰςἰουβ γοοῖβ ἀμείψεται, βθοπῃ- 

ἄπτῃ οὐ ἰουϊίατη ἰὴ ΕΕ, ΕΟ αριθυτιηΐ, απαγίππι οχοϊαϊι, ὙΘΥβασα 

1010 Θιιομᾷ. ΒΙομιῇ, οὐ ὙΥ 611. : Π11 μόχϑων, παῖο μόχϑος ΡΙασαϊέ. 

1017 ἄλλος ἀν εἰδὴ τοῦτ᾽ ἀρ οἷδ᾽ Μ. Ἐπιοπᾶ. Ἐπιρθτῖαβ οὐ 
Μαυη. Ηοο αἴοῖϊξ Ογοβίοβ : δέαΐίηι δὰ ἢ ατἰϊίο (πιοδοῖο οηΐηι, 

φιαηιάϊι, βαίιιγμηι οἱ αἰ πλθη5 ηυϊ υὶ σοη βίο!) 7μγ6 πὶ οὲ Αροϊϊινῖς 

7μδδε πιαίγοην ἵμίου [οοἶδδθ6. ὥϑοᾷ οὐγαῖϊο ἸΟΠΡΊΟΥΘ ἱπίθυ ΡΟΒι 06 

ΒΌΆΒΡΘΩΒα γ, 1022 ἃ ΠΟΥῸ ἰηϊίο τϑροίϊξαν, 

1018 ἡγνιοστρόφου Μ. ὑῥνιοστροφῶ ϑῖαη]. ΒΙοτηδ, Ὀϊπᾶ. 4111, 

«υδβὶ μδθο οβϑοῦ ἀροάοβίβ ψουροσιπι ὡς ὧν εἰδῆτ᾽. Ηθτπι, ἡφγιο-- 

ὄτρόφον, Ῥᾶτγίϊοα]α γὰρ ἃ βθηδι8 ἰηἶτο Ἰοπρῖαβ γτοπιοῖδ, ΒΆΙΩΡ. 

ἐξὼ πεσών. Ἐτδμς ἔξω τρέων. ϑουῖρβὶ ἡνιοστροφῶν. 
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ἐξωτέρω" φέρουσι γὰρ νικώμενον 
, ! Ν Χ , , 

1020 φρένες δυσαρχτοι" πρὸς δὲ καρδίᾳ φόβος 
χὃ «' [5] δ᾽ « - 9 , 
ᾷδειν ἕτοιμος, ἢ δ᾽ ὑπορχεῖσϑαι κρότῳ. 1055 

) 3, ΣΕ 9 ΔΓ οὐδ χ ἢ , 
ἕως δ᾽ ἔτ’ ἔμφρων εἰμὶ, κηρύσσω φίλοις, 

χτανεῖν τέ φημι μητέρ᾽ οὐχ ἄνευ δίκχης, 
, »Ἥ᾽ 

πατροχτονον μίασμα καὶ ϑεῶν στύγος, 

1020 καὶ φίλερα τόλμης τῆσδε πλειστηρίζομαι 

τὸν πυϑόμαντιν “οξίαν, χρησαντ᾽ ἐμοὶ 1080 
πράξαντι μὲν ταῦτ᾽ ἐχτος αἰτίας κακῆς 

εἶναι, παρέντα δ᾽ --- οὐκ ἐρῶ τὴν ζημίαν" 

τόξῳ γὰρ οὔτις πημάτων ἐφίέξεται. 
Ν -“ ς “Ψ τ . « “ 

1080 καὶ νῦν ορατὲ μ᾽, ὡς παρξεσχευασμέγος 

ξὺν τῷδε ϑαλλῷ καὶ στέφει προσίξομαι τ085 
, 

μεσομφαλὸν ᾽ ἵδρυμα, “οξίου πέδον, 

πυρὸς τὲ φέγγος ἄφϑιτον κεκλημένον, 

1021 ηδ᾽ ὑπορχεῖσϑαι κότωι Μ. ἡ δ᾽ ΑΡγΥΘΒΟΙ, χρότῳ ἘπΩΡ. 

Βα, Ἠθυτη,, 6011. Βιρτα 160 οὐ Ῥγοτη, 881. ΟὟΟΥ Ά δὰ οδῃΐπιῃ 

ἘΠηΟΥΒ 56] ίαγο αἸοἰίασ. [ἢ ΟὙδθοοστπη ΠΥ ΡΟΥΟΠοΙηἃ 115 οδῃΐαζογτιτηα 

οὐ βαϊαίουαση αἰγουύβαθ ραγΐθβ [55 ν᾽ ἀθηΐασ. 

1026. 26 Ξ'ο10]. καὶ τὰς ἐπιϑυμίας τῆς τόλμης φημὶ τὸν 

Ἀπόλλωνα χρῆσαί μοι. Δ πλειστηρίζομιαι Δάβουῖρβις χαυχῶμαι : 

γἱἀθίθπν 6556. ργαθδοίριιηι ἀποίον θην ῬΥΟΠβίθΟΥ. 

1028 παρέντι ΤαϊΠ., ἀπὸ τϑοθρίο ΒΙομηῖ, βιρτὰ πράξαντα 

ΒΟΥΙρΡΒΙῦ. Κ'6α ΔρΡοβιοροβίη τοοίθ Βα}. δὲ Ἡουτι. βίαιπουιηΐ, 

1029 σπροσίξεται Μ. Ἰἰργανῖο δα ν. 1081 ἀρουγταμῃίθ ἐφίξεται 

ΒομτΣ τοβυϊψα!υ. 6. ΒΟΠΟ]Ο τοσαύτη γάρ ἐστιν ὡς μηδὲ τοξότην 

ἐφιχέσϑαι τοῦ: μήκους. Μοΐποϊτο οὐ Ηθυπι. σροσϑίξεται. 

1038 Υ͂. ΟΔ1Ππ|. Ἡγιηη. ἴῃ ΑΡΟ]]. ν. 88 ἀεὶ δέ τοι ἀέναον 

σῦρ. Δαάο, ᾳαὰθ βίῃ. αὐὐα]τ, ῬΙαύ. Νύμη. ὁ, 9, ΕῚ ἃρπα ΠΘΙΡΒῸΒ 

Ρ. 98ὅ Ὁ. 
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φεύγων τόδ᾽ αἷμα κοινόν" οὐδ᾽ ἐφ᾽ ἑστίαν 
1036 ἄλλην τραπέσϑαι “οξίας ἐφίετο. 

Τὰ δ᾽ ἐν χρόνῳ μοι πάντας ᾿Αργείους λέγω ιτοιὸ 
καὶ μαρτυρεῖν μι κ Ῥ εἰ 

᾿ ἘΠ μενελὲ ὡς ἐπορσύνϑη κακά. 
φεύγω δ᾽ ἀλήτης τῆσδε γῆς ἀπόξενος, 

1040 ζῶν καὶ τεϑνηκως τάσδε κληδόνας λιπων. 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿Αλλ εὖ γ᾽ ἔπραξας, μηδ᾽ ἐπιζευχϑῆῇῆς στόμα 

φήμῃ πονηρῷ, μηδ᾽ ἐπιγλωσσῶ καχώ" 1045 

ἠλευϑέρωσας πᾶσαν ᾿Αργείων πόλιν, 

δυοῖν δρακόντοιν εὐπετῶς τεμῶὼν κάρα. 

1084. 86 αἷμα κοινὸν ἸΠπδίγαγις ΒΙΟτΊβοΙἃ 4]]αΐο Ἐπιν, ΞΈΡΡΙ. 

ν. 160 αἶμα συγγενὲς φεύγων. Μοχ οὐδ᾽ ἐφέστιον ἄλλην Μ. ἐφ᾽ 

ἑστίαν ἼΤατι. ἐφέστιον ἄλλῃ Ήριτα. ΠΙπἅ τυσ]έο Βἰπηρ]Ἰοἶτιβ, ρυδο- 

βου ἰρηϊ δθίοσμο, απ ἴῃ ΑΡΟ]]η8 ἴοοο ἀγάθθαΐ, τηοᾶο οομ- 

τηθιποχϑζο, 

1080---ὃὅ8 τάδ᾽ Μ. τὰ δ᾽ Οαπί. μενέλεωό Μ. ἐχμαρτυρεῖν 

ἦ μέλε ἐπορσύνϑη κακά Ἠδτπι. Ππουτπὶ νϑυϑιπιπι ἔγαστηθηΐα ἴῃ 

ὉΠτηῚ Οομϊθοία 5850 ἰηο]]οχιὺ ΕἾΔηΖ. Ὑἱάθιιν Ογθδίοβ ΟΠ Π68 

οἶγθδ ΟΡ Βθοσασθ, τπὖ 5101 ΟἹἸπὶ ἰοβίθβ βἰπί ραίσδο ἃ τηΐβουα βουυιῖθ 

νἱηαϊοαΐδο, 

1089 ἐγὼ δ᾽ Μ. ἩΗρνΙπδηπτιβ Ἰδοηδθ 5[βη8 ροβὺ ν. 1040 

ἁἀατ5. Ρογογαιοηῖβ σἱπι ἤρορτί, ϑουῖρδὶ φεύγω, ΘΟ] αῖο Αρᾶμῃ. 1227 

φυγὰς δ᾽ ἀλήτης τῆσδε γῆς ἀπόξενος. 

1041. 42 εὖ τὸ πράξασ μὴ δ᾽ ἐπιζεύχϑη στόμα φῆμαι πονη- 

ραί Μ. Ὅουν. Πυα Τγυνμῖῦ, μαθο Ἡθδίμ. εὖ γε πράξας μήτ᾽ Ἂν 

μῆτ Ῥοῖβ. -- Ηθβγοι. ἐσιγλωσδσῷ" ἑποιωνίζου διὰ γλώττης. 

Αἰόχύλος Ἡρανλείδαις. 

1048 ἐλευϑέρωσασ Μ. «παρᾶ ἐποίαν Ηθτμν. ἠλευϑέρωσας ΒΙομν, 
Ῥὶμᾶ. Μοχ ἀργείην Μ. ἀργείων (ὦ. ααιΐο ΘοΥΥΘΟἰΙΟ ΠΟΙ. 
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ΟΡΕΣΤΗΣ. 

1045 ᾿4ὰἃ. 
δμωαὶ γυναῖκες, αἵδε Γοργόνων δίκην 

φαιοχίτωνες καὶ πεπλεχτανημέναι 

πυχνοῖς δράκουσιν " οὐκέτ᾽ ἂν μείναιμ᾽ ἐγώ, τυῦῦ 

ΧΟΡΟΣ. 

Τίνες σὲ δόξαι, φίλτατ᾽ ἀνθρώπων πατρὶ, 
1000 στροβοῦσιν; ἔσχε, μὴ φοβοῦ νικῶν πολύ. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

2 ΡΉΕΑ ! - ! 2 , 
οὐκ εἰσὶ δόξαι τῶνδε πηματῶων ἐμοί" 

σαφῶς γὰρ αἵδε μητρὸς ἔγκοτοι κύνες. 

ΧΟΡΟΣ. 

Φ .--Ὁ-΄ 

ποταίνιον γὰρ αἷμα σοι χεροῖν ἔτι" τοῦ 

ἐκ τῶνδέ τοι ταραγμὸς ἐς φρένας πίτνει. 

1046 ποῖαι γυναῖκες αἵδε Ἠουτη. 

1047, 48 ΤΖοίζοβ ἴῃ 50Π011|5 δα ΟἼ1]. ἴῃ ΟΥμοῦὶ Αποοᾶ. 

Οχοη. ΠΙ, Ρ. 868 Πο5. γϑύβιιβ οὐ Η]ρρομῃδοίίβ ἦν αὐτὸν ὄφις τωντι- 

κνήμιον δάχοι (1. δαχν}) αἴξονε, πα ἀθιποηδβίγοι οἰΐδηι τιπαπὶ ἀβρὶ Γαΐατη 

του πιπ ΡΟΒΙ ΠΟ Πθὴ ἔδοοσθ. Ιἄθμι ἂν μείναιμ μιαθοὶ, Μ. ἀμμείνοιμ 

οἱ ν. 1000 ἀμμείναιμ. 

1049. ὅ0 φίλτατ᾽ αἀνϑρώπων πατοί νουίθ οηουρήμην [ ἰἸογιιηι 

Ραϊνὰὴ αηυϊοϊξϑῖηιθ. πάλιν δὁτροβοῦσιν Ἐνέ. πα. μὴ φόβου τνιχῶ 

πολὺ Ῥοῦβ. Ηδση. Π1πᾶ. ὅ'84 ἩΪΠ1] ἀρίϊαβ δᾷ Ογθβδίϊβ ΔΗ πητιτὴ 

ΘΟΠΠυτη απ απδηι ρα γΪ8 ΠΔΠ05 Ρ]αοαΐοβ οὐ γθ πὶ θῸΠ6 ροϑύδηι 

ΤΩΘΙΠΊΟΥ̓ΔΓΘ. 
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ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

Ι055 ““ναξ ᾿“πολλον, αἵδε πληϑύουσι δὴ, 

χαξ ὀμμάτων σταάζουσιν αἷμα δυσφιλές. 

ΧΟΡΟΣ. 

οἴσω καϑαρμούς" “οξίου δὲ προσϑιγῶὼν, 
5 ! “ 
ἐλευϑερόν σὲ τῶνδε πημάτων κτίσει. 1000 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

Ὑμεῖς μὲν οὐχ ὁρᾶτε τάσδ᾽, ἐγω δ᾽ ὁρῶ" 

1060 ἐλαύνομαι δὲ κοὐχέτ᾽ ἂν μείναιμ᾽ ἐγώ. 

ἥ ΧΟΡΟΣ. 

ϑηιηϑι εἰ , εν ! ἢ αλλ᾽ εὐτυχοίης, καί σ᾽ ἐποπτεύων πρόφρων 
ϑεὸς φυλάσσοι καιρίοισι συμφοραῖς. 

Ὅδε τοι μελάϑροις τοῖς βασιλείοις 1τ0θδ 
τρίτος αὖ χειμὼν 

1066 σπληϑίουσαι Μ. 

1067 εἰσ’ ὁ χαϑαρμὸό Μ. εἴσω Τατπ,, αιᾶδὶ δάτιδο ΤΠ ΒΈΓΆ]68 

6Χ δϑᾶϊθτβ ροίθηααθ Ὄββθηΐ. εἰς ὅσοι Ἐγίασαὶ Η. 1. ΑἸ γθηβ. Ηθτμι. 

δωεῖ (ἢ μά. ϑβιεα ]Ἰαβίγαϊο, πὰ Ποπηοϊάα ΘΟΙΉΘΤΟΪΟ ΠΟΙΉΣΗΙ ΠῚ 

τοααοθαίαν, νἱἀθίαν αἰ ἴοΥΥο ἃ βα]αῖο, απὸ ἈΡ ΑΡΟΙΠ πο οχβρθοίδζασ. 

εἰδὶν χαϑαρμοὶ ΒΙοτμέ,. δεὶ ὅοι χαϑαρμοὺῦ ΒδιηΡ. ϑουῖρβὶ οἴσω 

καϑαρμούς. --- Μοχ “οξίας Αὑν. Θιπα. ΠΤ θγουττη ΒΟΥ ρ πσϑτη π|Γ6 

ταρῦὰῦ Ἠθτη. [906 Θομβίπιοοηθ ν. δα ν. 788. 

109. 00 Επγῖαο ΠῸῚ τηοᾶο ἃ ΟΠΟΤΟ, 564 πὸ ἃ βρθοίδἝου" θεβ 

«αϊάθμι οοηβρίοὶ, ἀοσοῦ ἔλθυ]αθ βθατιθητβ ῬυΌ]οσιιβ, ἀπὸ πον 

Ποτυγοπάδλχιμ ἀθαχγιιηι ΒΡΘΟΐθΒβ, ἀπΐθ αᾶπη ΟΟᾺ]15 Βα] οἰ αξισ, ὙΘΣΡῚΒ 

Ρτορομ ΐαν. 
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1006 πνεύσας γονίας ἐτελέσϑη. 
παιδόβοροι μὲν πρῶτον ὑπῆρξαν 

μόχϑοι τάλανες " 

δεύτερον ἀνδρὸς βασίλεια παϑη" 1οτὸ 

λουτροδάϊΐχτος δ᾽ ὠλετ᾽ ᾿“χαιῶν 

1070 πολέμαρχος ἀνήρ" 

γῦν δ᾽ αὖ τρίτος ἡλϑέ ποϑεν σωτὴρ, 

ἢ μόρον εἴπω; 
Ποῖ δῆτα κρανεῖ, ποῖ καταλήξει τοτὸ 

μεταχοιμισϑὲν μένος ἄτης ; 

1006 πνεούδαό Μ. πνεύσας ὅ641. ῬοΥΒ. γονίας " ἄνεμος; 

ὁτὰν ἐὲ εὐδίας κινηϑῆ χαλεπὸν πνεῦμα 5680]. γονίας " εὐχερὴς 

(δυόχερῆς Μ. βοιπηῖ41) Αἰσχύλος ᾿Αγαμέμνονι ἩΘΒΥΟΠ. ΤωΟΟΙΒ 
ΟΡβοῦσιιβ. ΕἸορδηίου Ηδτγί. σνοιᾶς φονίας. 

1060. 067 σπαιδόμοροι .. . τἀλανέδ τε ϑυέστου Μ. παιδο- 

βόροι Αὐν. οὐ ὙΆ]οΙς. όοοθ8 τὲ Θυέστου ε7θοῖν Ήθττα, ὙἹαθηΐατν 

δαδιίαθ ἃ ΠΡγανῖο ααὶ σαιδόμοροι ΡγῸ 5Βιιθδίδηϊνο Παρ Ραί. 

1014 χαταχοιμιόϑὲν ΕὙΔΏΖ. μεταχοιμιόϑὲν ᾿πιοΥΡΥθίου τοις 

ΘοπυοΥ δῖ5. δορϊίμηι, μεταπεύούσης τῆς τύχης χοιμιόϑέν. Υ. ΑΡΟ]]. 

ΠΠΟΑ. 1, 1101 τειρόμιενοι χαμάτῳ μετελώφεον. 

ΕἌΡαΪαΘ οχοάαβ παροὺ {γα βυβίθιηδία 4615 αἰγίπατιιθ γΘΥΒΊθτι5 

1ποπιβα οὐ οροάτηιὶ ψϑυϑιατιπὶ ἀπογτη. ΡΥΪμηστη Ογδϑίοβ νἱοίουϊα 

ΟΧπ]αί {τἸπηθίγὶβ 2, ὃ, 2. ὃ (9601---170). Μοχ δηΐτηο ἀοβροπαθηΐο 

7αβίατη νἱοίουϊαπι ἰδίαν Ῥγοϊαΐο ἱπαπηιθηΐο ἴαϊα]. τοά ἀπ 

ΘΧριοαίαν, ααδίμιου {υϊπηθου τὴ απ ἰθυ ΠΟ 65 ῬγΟμτιηἰαΐ (977 .--- 

92), ΘΧρΡΙΙοδίπτη Αἰζουῖβ απ θυ Π]Ο ἢ] θτ18. ααδίξαου ἃ]]ο αἰξίν (991 --- 

1012). Οὐχαιμαθ οὐδίϊοπμθιη βθα απ αν ΟΠΟΥῚ ΟΥ̓ Π65. ΠΡ ΔΘΒΙΟΙ 

ατπιαίθυη!. «{Φ{81τὴ τηθη 5. ρου αυθαΐαδθ Υἱχ ΘΟΠΊΡΟΒ οὐ ᾿ἰπβαηΐδηη ΡΥ86- 

ΒΑΡΊΘΠ5. ΑΡΟΙΠΙπθτὰ ΤΟ]ρΡΠἴοτιπι, [δοϊ ΠΟΥ5. ΟΡΘιι Πα 5101 Διο 6 1, 

80 Ροίϊπστιπὶ 6550 ἀθοϊαγαῦ νϑυβῖρτιβ απΐπατιθ, απαί που θοΐμη 

(8, 8, 2, 8, 8), απίπατιο (1011---1040) : τηραϊπτη βυβίοσηδεβ Ἰοοτιμὴ 

ΟΡ πθηΐ ὑϑυϑιιβ απὸ, 1028 84ᾳ.,), ἀαΙΡιι8. ΟἸηἶδβαο νἱημαϊοίδο Ροθμᾶ 
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βιριδβοδίτιν. (ΥΟΧ εἶναι 6 ργοχίπηο ρϑυϊοαϊ τηθταρτο ἴῃ γ. 1028 τοὐθοία 

οβί, αἱ ἡχώ Ῥογ8. 391, ϑεούς 5θρί. 5611, Τρωσί ϑ'᾽ ὁμοίως Αξᾶτα. 67, 

ΟἿ, οἴδιη βρύα 1206. δάθιῃ ᾿ἰσθηα ἴῃ ᾿γγ10 18. ΠΟΠ Πα πτιᾶτη δᾶ- 

τ ἐπὰν.) ΝΟ ἀΙ551Π|1115 οδί βίγιιοίισα βυβίθιηδί!β Βα θη 85, αποᾶ 

απαίζαον «πδίογῃϊοηῖθιιβ οὐ τηθβοᾶο ἀὔϊππη ὈΙΠΪ ΟΠ απ αἰ ΒΕ ρα ΓΓ. 

γἱιοίοῦ Οτθβίοβ ἃ ΕἸγ1Π15 ἄοιηο ραίσϊδατιθ ρϑ αν (1041 --- 1062). 

Τοῖπάθ ο014 ἀπαραθϑίϊοα ἄθοθμ τοβρομάθηΐ ἄθοθτα {γἸτηθί στ 8 ἃ απ Ρ115 

Βόθηϑ ἱποῖρὶΐ, ὐέϊοι 5. ΟΥ̓ΔΠ6 ἰΏγΘΥΒΟ αἰβροβιτῖβ 8. 2, 8, 2. ΟΠΒοτιβ 

ἀοιητιβ τορῖδθ πᾶ] ργϑρίοσιία οὐ ργδοβθηΐξα ἀθρ]ογαὶ (1068---72). 

ϑβαϊαίΐθαν Γαϊαγατη ἀπ ἑα πέσ δπρτιγαίαν ΟἸδιβι]α ὙΘΥΒΌ ΤΩ ΟἸΧΟΤΊΙΠῚ, 

4αῖθιβ μᾶθο θ:ι]1α ΔΡβοΙνπα., ἌΡ] ᾿ἰμβθαπθηβ ἀπᾶϑὶ αἰριῖο 

ΤΠ γ΄ , 

Μομοιηθίσο δηδρϑθδίϊοο Ρϑυϊοάουγτιπι τηθιλ γα οὖ ΡΟ ]ΟαΪ ἴρ888 

οὐϊατη 41101 ἐουτηϊηδηΐιγ, ΕἸΧΘΙῚΡΙ οαπιβα ὩΒΌΥατη ὉΠΟΥ͂ ἀπαραθβίοβ 

ἃ ααΐθτι5. ἰουξϊατη ΑΡἈΠΙΘΙΏΊ ΠΟ 5. ΘΡΙ ΒΟ πιπὶ ΘΧΟΤΙαΥ, απὶ {γῖθτιβ 

βυβϑίθμπηδιβ ΟΠ ΙΠΘηΐΠ ΟἸἼ͵Ώ ΔΥΡΊΠΊΘΗ ΕἸ ΊΒΊΟΠ6. ΘΟΠΡΥΠ ΘΙ ΡΒ. 

ὐγβίθῃιαία ρυῖπιο (798---42), ατιῖδ πηοάτι5 Βα] αἰαπᾶο Το ΡῚ Δα ΒΙ θΘματι8 

511, ἀαθὶϊαί. ϑγβίομηιαίθ ββοιηᾶο (748 --- 8) 46. ρουῆάα αββοηΐδίομθ 

δασαϊαμη γ6] ἀο]Ογ μι 5Β᾽ πη] ]τπιπὶ ἴῃ πη ούβατῃ Ἰοαυϊξαγ. ϑὅγβίθ- 

τηαίθ ἑοῖο (184---64) 46 Τὸ Ῥυδοβθητ, 580 ΔΙ] τη] τι6 ΟΥρα ΓΘΡΘΠῚ 

αῇδοῦιι, απαθᾶδπὶ βιρνϊῆοαί. ὥϑγβίθπια ὈΥΪπητιπ ΡΓΟΟαΙ ΟΠ οϑέ, 

ΒΘοΌΠ πὴ οὐ θυ πιπὶ ᾿πίθυ 56 τοϑροπαθηΐ, πη ἴῃ τηοάπχῃ : 

ΩΝ ολανθ, Ὁ ἡρὶ ἜΨΆΘΙΣ 
ῬΙΟΤμηαθ αἰ γΊβίοη0 5. ῬΑΙΟΘΠΔ00 ΒΙρ ΘΠ, ΠΟΟΠΘ ἐδ ΟἸΏΠΘΒ. 

ΟΟ]Ο ᾿πομπουηθίτο ΡΥΪ8Θ ΡῬουϊοαϊ Αγίοα}} αἰβεϊ στην οἱ ἴρβἃ 

Ῥουϊοάπβ ΔΡβοϊνιπιν. Ααἀάο νϑύϑατη 749, απὸ βυβίθιηδεβ ΔΙ ΓΘΥ 8 

τποι  τιπὶ ἰου ππὶ ἰθυιηϊη δία, ἸορῚτπλππὶ ΠΆΡΟΥΘ ἴῃ ἢἤπο Βἰαΐαμ. 

-- -ρρέῸοθβέϑεξες.--. 



Οομϑρθοῦι5 ΠΠΊΘΥΟΙΊΙΏΙ. 

Ργοϊ]ορῚ ἐραρτηθηΐα δ Ῥϑυ]οἀουτ ἢ} ΠΠΠΏΘΥΟΒ ΓΘΥΟΟΘΔΙῚ 

θαπθιηῖ. ΜΘυβ5. Ὀ18 56η08, 10---Ἰ, 10---21, 411 1ῃ 110 118 

ΒΟΙνα βαηΐ, ἸηὐοΥ 86. ΓΘΒΡΟΠΑΘΙ 6 τη] βίη οβί. 

Ῥδγοα 5. 

ΒΒ Τ ν. 22--.-80 ΞΞ Ατΐ, 1 ν. 81---39. 

ὃ. ΞὸἮ ὃ. - Ὁ - ὁ --- 

ο -- :ᾳὁ -.:,.ὦ --,οσ΄ὔἦοό -- ΞΞΞΞ ἐξ --Ξ 

ἘΣ ΤΡ} 5 ἘΞ Ὁ - Ξ 5» .-ΞΞ ΞΞΣ ἢ 9... 

2ὅ οὐ ὦ οὐ ὁ οὐ ὁ -- 

ἘΞ ἰῷ τος τ Ὁ πῆξεν ἃ »͵ὶ ον ὦ ντ..Σ ὧν «Ξ 

Ὁ ΞΕ Ὁ Ξ- 

ἜΑΡ ἜῊΝ ἩΕΠΩ͂Ν, ναι 

«- --. ς-Ἕ--.. -ο-.͵-ς. .-.--ς. ς.....-.-.----... ΟΟ--͵- ὁ -.-- 

36 “-πὺ -.,.ὃὔὁὖ -- ὁ - 
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45 

70 

72 δ. Ὁ δ᾽ Ὁ Ὁ δ΄ ὁ 

σ Οὐ στ 

Ὁ ὦ. 

"ΙΕΕῈ οὐ φοο 

Ι 

οοΙ60 

ΕἸ ΠΙΞΙ ΕῸῚ 

Βέχ, Π ν. 40---49 -Ξ-Ξ- Απί. Π| 50---59. 

-ου ὦ ὁ ὦ ὁ οὐ ὁ -,Ἀγλὖὧὧἢο -- 

--ὁς -,-τ- ὦ --:ὦ - τ: --- 

--- Φ -“-- )2ὴνεν᾽έὁ, ... ὁ ..ὕ.. δ᾽ -» 

-«--,ὖὁ σ «--  ὃὁὲ΄Ἕ»Ἕ || ὦ .-,,,,, ἰὼ -- 

“μα - οἱ.“ ὁ ““ ὦ «ὦ. ὦ ..- 

͵ιὸ᾽ἢὸ «ὦ ο-- 

πες, ἰρρανδς ἐπ. ὐοὴδ δ... 

Θ' «ὦ 006Θὁὅ οἱ κα 

δίσ, 1Π ν, 00---ῶθοϑ Ξξ Απί. ΠΠ ν. θ4---Ο7. 

- ὁ -.,οὐ-- ὁ πιὺ -ο ὁ -- 

-͵-͵΄᾿οὐ πο -πο πο ποὺ π π-- 

Ξρυ  τὐὐν οὐ ν τ ἀν ὐν μι 

- ο ᾿᾿ ου--.͵ο͵οὐπὸ -, ὺυ - 

Ἐροάι5 ν. 08---Τ. 

ἀεδον ΣῈ ϑυνῶν Ὁ,» ὕ χα δα 

-.«-.-ὺ-ο πο π-π-πἼι τὸ - , 0 πο - 

ο ] . Ι 

ὁ Ὁ. ἃ ρον τὸ 

| 6 | . | 
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᾿ΡΙΒΟΙῚ ῬΥΙΠΪ ῬΔῚΒ ῬΥΊΟΥ. 

ΤΠ ΘυἸα τη ΟὈ]αίο. ΕὙΔίστιπὶ ἀρηϊίῖο. Υ͂, δᾶ νυν. 118. 147. 228 δἀποίδία. 

ν. 76 --τ-- ΘΓ 2, 2): 512, 8 θ (2, 4). 6 (2, 4). 

98 [ 16.(5..9. »75: 2)... 6) {2..2.. 2). Ὁ. .13..5, 9)» 12 (4,3,.4). 4. 

ν. 127 [: οο ΘΟ '᾽'᾽ Ὁ Ο. --- οὐ ὁ οὐ -- 

-ο δῦ δῦ δ᾽ -- ο -- οὐ ὁ οὐ Ι- 

ῶ Ὁ [21] ῷ -- ῷ (2 7.2] --- [.] --- 

δι ἠξθξυνενν.-Ξ το ος ΞΞ ; 

Ὁ ἘΞ ὧδ -- Ο. - -.ὸὸ -- 

σε ἥν. ὧν. θυ, σῶν 95: τ: -Ξ 

Ὁ -- -- Ὁ - [9] --- -“-κἧὺ -- 

Ὅν ΦΟΘν ΞΞῚ τν νἘΞΞ ᾿ 

ύίθι 55. ιν ο. -- οὐ Ὲ | 

ο -- --,οὁὦ -- ο- - .,ῦ -- | - 

γ. 157 Ὁ Ὁ ταϑοσ, τς Ὁ “Ὁ Ξ 

ν. 158 18. (3.8, ὅ; ὅ::2).. 06 [2,.2,.2}.-. 9. (8.1.8. 8). 12. (4,44, 4). 4. 

ν. 207 ---ὀὌ 6 (2,4). 6 (2, 4). ὅ (2, 8). ὅ (8, 2). 

Ὗ . ..Ψ .Ψ .Φ 

ΠΡΙΒΟΘῚ ὈΥΙΪ ΡΔΒ5. αἰέίοσα. 

Φον δ ἱπνοοδίϊο, Ὑιμαϊοίδθ ϑἐϊπηα]1. ---- ΤΑ Βοσουτιη 86 ρα υ 5. ἐπι. 1] 11} 

Ἰαιιθηαίο. {Π|10}18 νοΐὰ. ΕἸΣ Ὁ]ΟΙΒΟΘΙ ΟΟΙΒΙΠ πη. --- ΜΔΉΪΠΠῚ 

ονοοδίῖΐο. Μιηαιϊοίδθ νἱὰ οὐ χγαίϊο. Υ. δᾶ νυν. 2857. 251. 209. 284. 805. 

8710. 421. 448, 408, δ00, 581 δαἀποίαίδ. 
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ῬΙαποίαβ. 

5. 1 ν. 3514--521 ΞξΞ Απί. ἴἰ ν. 8380---387. 

--͵-΄’ο’ὧ.ο ηυῃ-π--οὐ -τ, ὁ -- 

315 | -,οὐὁ -- ὁὺἡ ---- 

ΟΣ ὦ ΟΞ 5 5. -Ξ οὐ τ Ὁ 

| -,οἍὁ --- ὁ --- 

[9 -- “ο5: "-Ξ ο - - 

ὶ --οαοο.ο -- ὀ ὁ ---- 

ΩΣ φτῖρα . ΞΘ, -.Ὁ --- 

-οἍυ -- ο͵ὐὐ -- -- 

δέγ. 1 ν. 522---8529 Ξ-Ξ- Απί. Π νυ. 851--- 858. 

ο ὁ - ὁ --ὸὁ --.ὸο ποὺ -- .ος -- 

ο --οὸ.͵ο--: ἡ -- 

-͵΄ῷ --.οὐὧο.ὺὐ - -- 

325 ᾿ς -οο “- ὁ -- - 

ο5Ο -- ἡ --,;ἣ;ο͵α“-- -ἢ3 

σ΄ Ξ-Ὁ ὦ ΞΞ᾿  θδ.-ΞϑΞῷ.Ξ: 

πα δς -- .υ - ὁκα - - 

ο. -ἃὦὮ -ς- -ποοὺυ -π ὁὺ -- -- 

δίῃ. 1Π ν. 848--850 -ΞΞ-- Απί. ΠΠ ν. 8359---8660. 

--.οἍὐ -- -:ὁὁ-- 

-.,,.;ἷ᾽ὦ --,οοὐυο -πὸ.ῦ - 

345 ο -ο»- ὋὮ᾿ .ς---,ο͵ο-ὸ - .ς -ὄ- 

Οὐ Ξϑ δ'᾽...-- οὧἦ͵8}ὁνμ “--- ο...-ἕ Ὁ --- ὦ... 

ϑαδευ ὦ δ’ τ τ ον Δ Ὁ ποι  ,. ὡς ὡς 

Ὁ --ου --,οὐ͵οὧ -- -- 

Ὁ, ΞΕ Ὁ δ᾽ --ὦἱ ρ 5 .»--ὕ.--. 

350 . --- ὦ δ: ἂν ..-σὦ 
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405 

οἱ 

ο 66 ὁ 6 6] 

οου --οὐο -ὄ- 

Βίσ  ν. 382---889 

--- . ἘΞΞΙ 24 :--- [3 

- ουο --ο.ὲῈν - -- 

-οἍυ -,ὁὦὁ - - 

αὖ τὰς, ἘΞ στα 

--οοἍὐο -π ὸὺὸ - -- 

ὍΣ . -ὋἨ ᾽ὺ .-- . 

-,οὺυ - .--ο 
" 

810---3581 ΞΞ Απὶ. ΙΥ̓ νυ. 390---8395. 

Ξε Απηΐ. Υ͂ νυν. 4071---414. 

--:5τᾺΌἈὺ0ὐ -- ἡ -- . 

δ. ΥἹ. ν. 401---400 ΞΞ Απί. ΥἹΙ 415---420. 

τς 

' 

ΘΟ 

ον Ὁ “-- 
Ε - 

ἘΕ ΡΡ.--Ξ 

ἜΕΤ 13 " 

δ. ὙἹΙ 

-- ὃ, “ὦ 

.--- ὃ τὰ 

αἰ... .ὥ(Οὕοὺυ.-..- 

«- ὁ οὐ 

-«͵,αἯο ον» 

τ ὃ. τὸ, 

ΟΦ Ὁ 

| 

ΟΟ ἃ 

ὅ 

σοῦ δ στ 

ΟΘ σ. δπυ 

δδ...»»..ὄ ἄᾧθ' (Ὁ 

ὅ 

οὐ 66 

Ψ 

6666 

[4 
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διχ. ΥΠΙ ν. 497---431 --- Διί. ΥΠΠ ν. 443---447. 

πα δ ιβΝ οἰοηνι πὸ 

5 ..ὁἍὺὐὸ -- 5 -οὁὐὁὐ -,.( ὦ --,ὼὺὁ -- 

[ΡΞ --.ὺ -- 

430 ο -)Πἐο-- . -“,:, ὁ - 

οσο-τ- υπό -που -πὸὺ πὸ. -- 

Βίγ, ΙΧ ν. 482--480 -Ξξ Απί. ΙΧ ν. 448---452. 

τι ππΦορ΄[νὸν ΞΕ 5, τ - ΞΥ ν᾿ γΞΞ Ξ 

ο-πὸυᾶυποπο-πὸο π-ποὸ » - 

ον ΞΘ Ὁ τ τ πν,- - 

435 Ὀ ΘΥ ροοι  ὙΘΣ Τ το 
Ὁ - δ᾽ -- ὁ. τοῦ ---ἕ ὦ. «τος --Ὁ 

δέν, Χ ν. 458 --457 -ξ Απί. Χ ν. 458---462. 

ῶ - [9] “τὸς ““-πΠΟ. - ὦ ---,ὦ -- 

ο. Ἢ ὁ το. που πο πο ὁ -- 

455 στπι υ ποι πο πο π|ὸὸὮρο π- 

ως - ὁ -.--:-,͵ὐ -:ῦ -- 

--,ωοαὄιὧοὧο -:ὁὺ --- ο -- 

ϑίγ. ΧΙ ν, 4θ8---407 -Ξ- Απί. ΧΙ ν. 46θ8---4179. 

ο. “Ξοὺ -- ὁ 5 

Οὐ “τ ὦ -Ξἢ -- 

4065 -ς πο τ ξξιυρες, 

ΟΞ «υς.- νὼ ἘΞ κ᾽ ς--.- 

ωο -ὁ ὁ -.-σἭο.Ἅ.Ἅ - ὁ -,͵ἠ Χυ 
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585 Ἷ 

605 

620 

σον Ὁ 

Οὐ ΓΑΒΊ ΤΠ) ῬΥΙΠΊΙΏ1. 

Βα. 1 ν. 582---ὅ88 --- Απί. 1 ν. 589---595. 

-- ἰ|ιἰο  - ς -- || δϑ)ὲὃ͵. που τ τς τὰ τὰν 

«᾿. [] -- . -- [2] -- - -- Οὐ ..... 4 

- . τος . -- ω ΞΞ- ΠῚ τὺ π 

-Ξ ΠῚ -.» . -. [9] -- ω «- Ὁ «- 

-,.ὖ -- ἡ --: ᾿ὁὦ -- 

-,οὐ - οὐ -,:,ο͵οὁἍὐο --;ὡ͵ἨὨὁἨὸο --ὖ -- 

“Ξ- Οὐ.- Θ᾽. το δ εἰ 

δίγ. Π ν. δ90--ΑΟΟὅ Ξξ Απί. ΠΠ| νυ. 006--618. 

--ὶἃἬ,΄ .ς. -, ὁ - -ο--ὐ -μ,:0ὺ -- ο 

εἶς ὁλὴ.--- . ΞΘ 55. 

.- «ἃ --- . --Ρῦ -- .ο 

-͵ὸ -π- ἡ -- ,ὸὐὺ -. ο -, οὖ 

«0. δ: »ὐὐ ὀχ 4-- ὦ 

.«Ἑ- Ὁ «- . ὥς ἋΣ σ-Ὄ 8΄ πὸ Σὰ τὰς 

-,ου-πι οὺῦυο -μ ..ὁ -- 

-͵΄͵οὐ --,;οὸὺυ -,οοἭϑ 

-5--ὀ οὐ --,ὀρὁ -- - 

-͵,;΄)ὦ --,ὨἝὨοὐοο͵ο -:.9 

5. ΠΙ ν. 6106--028 τῷ Απί. 1 ν. θ024---681. 

--͵,,Ἧο.ο--. -,ὺ --,ὨοἐὐἍὐὖ --ὁ.Ἅὁ - 

-,ο - . --,χ,μῳτκτ»ὺ.-- ὁ - 

- . ποῦ τ ὺ ππτ ὁἍὸ - 

-Ξ-«ὃ».ν ““Ο.-ὍὍΠῳο ----ὸ -- 

--,.οπ-:. - Πὸ - 

“το --,. --« » -Ου -τὦ πιο - 

-ρ -... -“-:ὦὺὐ --:,͵ο--ῤῥ ὁ - 

πῆς - ον “- Ὁ Ὁ. ὦ -ς- δ... 
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Βίυ. ΤΥ ν. 6082--Αϑό -- Απί. δὲ ν. 6960---Ο689. 

ο -ἰ.ἼὁὟῦ -:ὁὼὺ -ὁ -- 

τ πέντ π᾿ ΞΘ σ᾿ -5 --͵΄͵ὴόο π-πο --ἢ 

ο--Ξο--Ἅὐο- ,ὺὐὺ -- --ὸὰῦ --.Ἠὁ --,ὁ -- 

635 ο-ο--ο͵ο-ο- . -πὸο--ο -- . - 

Εριβοαϊπμη βθοσπάιϊμπῃη. 

ΟΥ̓ β 5 τηοσΐθ ππιηὐ]αΐα, τηϑίου 4Ο]ΟΤΘῚ βἰπηπ]αῖ. ΟΠἸΟΥΪ ργθοθβ. Ναίσῖκ, 

δα Αδριβίμθτμη τη1558, ΟΧχ δΏΠη0 ἀο]οί. Υ. δὰ νν. 706. 711. 718 δαἀποίαϊα. 

ν. 640 10. 10. 9. ΞΕ ΖῚ Θὲ 9. 10. 10. 

(6,5) (6,6) (,4,4) (,4,4) (4,8,8) (4, 8, 8) 
ν. 76 8, 8 8ῃ. 8, 8 8η. 

ν. 718 4. 9. 6. 8, 8, 8, 8, 8, 8. 0. 9. 4, 

(2,2) (4,5) (2,4) (2,4) (4,8) (2,2) 

ΘΙΑΒΙ 1) ΒΘΟΠΠ ΠΏ. 

ΠΕ Ὑ- Βέν ἘΠ πὶ Τ 

ΘΕ: ἘΠῚ. Μρ5. Απΐ. 1Π. 

ρος: ΤΥ. ἈπὲῈ. ΤΙ: Δπί. ΙΥ. 

δῶ. 1 ν. τ14---180 -Ξς Απί. 1 ν. 186--- 192. 

ἢ ουβαβ 6 {τἰθτι5 ἰσ]ροα 115. ἸΔΙΊΡ1οἷ5 Θοτηροβίἑιιθ. θὰ5. {προῦϊαβ 

μὰ θο5 Αρβᾶμ. 200, ἰτ85 ρθηίαροάία5. ΟΠοορῃ. 41. 

11 



180 

785 

795 

ο 

δι. Π ν. 181-- 186 --- Απί. Π ν. 819--928. 

μξοσδο 

ΚΕΕΒΕΕΕ 

Γεθ 8 

! 

: 

' --- 

ο ο 

Ὁ σὺ 

ο 

Ὁ Ὁ ἃ 

ταν ὯΔ τς 

πὴ "--- 

--ἔ Ὁ «- 

-- ὁ Ὁ» 

ΞΞΞ  - γῆ Ξε" 

--- ὦ “-- 

-.- Ὁ ---.- 

Αηΐ. ΠΙ ν. 808---811. 

ο 

800---804. 

δ. ΙΥ̓ ν. 812---818 - Αηίΐ. ΤΥ ν. 824---880. 

ΓΕΘΒΕΕΕΕ 

ον Ὁ Ι 

ὌΣΟ Ὁ "5 

ο0 Ι 



Ἐριβοάϊαχη ἰογέϊιτη. 

Αδριβίμὶ δανθηίτβ, ομοΥἹ νοίαὰ. Αθριβίμτιβ ᾿ηἰουβοῖίαν, ΟἸγίδομηπ δίχα 

ΒΘΥΥΙ ΟἸΔΙΠΟΥ 5 δχοϊίζαίισ. Ογθβίθβ ἸΠΤΟΥ ΤηδΔ]5 ῬΥΘΟΘΒ. οὐ 46] ἴπι58ἃ 

Μαΐου οὖ Η]1πι8 δυρτιτηθης15 ᾿ποίδηΐπγ. Υ. δά ν. 990 δαποίαία. 

τὴ οὐ εν δες 4, Ἅ δῆ. ἥλη., δ 9. 8Ἅπ| 

6 .(29.;4ἢ 6 (2, 4). θ (6, 1). 6. (1.5}} 

4 2, 2): 4 (8, 1). 4. 18. 1. ΑΞ (2,9) 

4, 4. 4, 4. 4, 4. 

4. 

ΘΙΑΒΙΤηΠΤὴ ἰρυξπιτη. 

ΒΙΡΣ Ὺ, ΒΕ: ΤΙ Ἅτπι. Ἵ: 

Βα. ΠΙ. Ἀπ Απί. ΠΙ. 

δίσ, 1 ν, 931-080 ΞΞ Αηΐ. 1 ν. 941---946. 

ΕΞ ΞΞ- 5΄-- Ὁ οὗ -, ὦ -- 

ὁῦ -- --- -- 

οσ ὁ- δ᾽ ϑὺ. -- ὃ -Ξ 

-͵,!α5,ο-π:|ὼὺ πΠπ|ὺ -- 

ὉΘ, ΞΞΞ -- ο -ὐὺ -. .  -. ὁ.Ἅὐῦ -- 

οὐ --͵-,ἰ,ὐ -- ο.-- -π ὸο - 

ΒΙΒΡΘΏΒΊΒ. 

ν. 831 

γ. 863 

γ. 887 

ν. 903 

997 

| ω 

ΘΟ 

Ό 

[9] 

935 [3] 

Θ 

1). 868 

864 
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δὲν. Π| ν. 981---940 -Ξ-- Απί. Π νυ. 958ὅ---958. 

οου--.ὸῦ -- ΒΡ τὸ Ξε -: 

το Θο-- θὈὁ -- 

Ὁ, - δ -- ὁ - ὁ -- 

940 Ὁ... -ὐ νς.--:- 

5. ΠῚ ν. 947---954 -- Απί. 1Π| ν. 959---9606. 

[ 9 οου --ππὸο -- ο 9 -- ὁ -- 

5 οὉ --ὀἨὀοὁ -- Οὐ Ὁ -Ξ ὉΥ ἘΞ: 

ἐρρου πέ-ι- --, οὦο - υὗ -- 

950 Θὰ -- 95: -- οὐ -- -,Ἃυὐ -- 

ωο -τ-ἮὟ -ο͵.͵ο ---ὀὕΛδ -- --οἋὋ -- 

ωοο πο -- δ ΞΞξὶ τ τ τὰ Ὁ 

[-: οὐ --ὁ -- Ἐν ΞΘ Ξ ΞΞΞ ὯτοξΞ:Ξ 

ο ὦ --ὁ -- 

Πχοάα. 

Οτγδβίοβ νἱοϊοσα οχϑαϊίαί. [Γηδυπηθμηίππι ῬΑ ΤΙ [αία]6 Θχρ αν! Ἰαθοῖ 

οὐ δ]οαυϊξαγν. Μϑηΐε σομηουθίθσ, Α ΕἾ }Π5 ἴῃ ΧΙ Ππιπὰ Ρ6ΠΠπιγ. ΟΠοσΙ 

ΘρΊορσιιβ. Υ. δὰ ν. 1014 δὐἀποίαϊα. 

ν. 967 10 (5, 8, 2. 8) 
δ 977 ἘΠ ἼΣΑ 2, 2 8. Ἂς Δ. Ἂς 2, 2 8}. 

ν. 1017 ἱᾺ Ἐὰν ἘΝ τς ΚΣ ὃ 

γ᾿ 104] 4 4. 2, 2, 2 Ἐπ ΚΣ 
γ. 1063 10 .15. 2, 9... 5. 35ὴ 

γν. 1073 Ζ 

ατανὶὰβ ουγϑΐϑ. 

Ῥ, θ4. δᾶ γν. 548 Βοῖῖρο : δ᾽ Μ. κ᾽ Ἔξσηι. 

ῬΡ. 117. ν. 619 βουῖθθ : χαχτοδὼν 

ῬΡ. 97. ν. 8171 βοόῖῖρε : οὐχέτ᾽ 

Ρ. 128. δὰ ἤποπι ἰἀθι1]δ6 δάᾶθ : ν. 999 8. 

-τττσϑ..-«---- 

Οἴἰδβαθ, ἰσρὶβ Ὑ. ΚεΊΙοτ. 



νυν" τε πν Ὁ. ᾿ 

᾿ 
τ 

ἝΝ 

ἢ ὰς : Ἵ 

,- - 

πυσΣ Α τε Υ} Τὰ υλΉιτι σγτατζώμαλ - 

9) 5 ΠΕΡ ΞΕ  ΒΒᾺ 
;- ΟΦ ἡ ΤΑ ΒΥΡΥ ΓΨ ὍΣ Ἶ ΑΥΥΤΙΠΌΛΥ 

- ᾿ 

᾿ " 

ΑΕ 

ΚΕ  ΎΤΣ το πα Ὁ νι π 1» 

ΤΣ ».γ)ὶ 'ΨΝ 

δὲ δε ὁ) 96. 



ΑΕΒΟΗΥΙ 

ΟὕΔΕ ΒΌΟΡΕΚΒΌΟΝΤ 

ἘΠῚ ΔΕ Ἂ ΕΔΕΡΕ Α Πὺ. 

ΝΟΙ 1 ἘΒΟΈ σι 

ΒΥΜΝΙΘΕΑ. 

ΒΕΟΘΕΝΘΌΙΤ, ΑΟΝΟΤΑΤΙΟΝΕΜ ΟΕΒΙΤΙΟΑΜ ΕΥ ΕΧΕΘΕΤΙΟΑΜ ΑΠ9ΕΟΙΤ 

ΒΕ ΝΕΕΕΟΙΝ ὙΨΈΣΕΙ,. 
ΙΝ ΒΑΟΙΏΨΤΑΤΕ ΠΙΤΤΕΒΑΚΌΜ ὙΈΒΟΝΤΙΝΑ ΡΕΟΕΈΒΒΟΕΒ. 

ΟἸΝΒΑΛ Ε. 

ΙΜΡΕΝΘΑΒΚ ἘΈΟΙΤ' 5. ΒΙΟΚΈΒ. 

ΜΌΟΘΟΘΟΙΣΙ. 



ΔΕΒΟΗΥΙΙ 

ΕἾΜΕΝ ΈΕἝΙΡΕΝ. 

ΒΕΟΕΝΒΌΙΓΤ, ΑΟΌΝΟΤΑΤΙΟΝΕΜ ΟΕΙΤΙΟΑΜ ΕΤ ΕΧΕΘΕΤΙΟΑΜ ΑἸ9ΕΟΙΤ' 

ἘΕΝΙΕΟΙΝ ὙΨΕΠΕΕ,. 
ΙΝ ΒΑΟΌΙΤΑΤΕ ΠΠΥΤΕΒΑΒΌΜ ΥΕΒΟΝΤΙΝΑ ΡΕΟΕΈΒΒΟΕ. 

“νυν συν 

ΑΟἸΝΝ ΔΕ, 

ΤΥΧΡΈΝΝΒΑΚ ΒΈΟΙΤ' 5. ΒΕΙΟ ΚΗ. 

ΜΌΟΟΟΙΩΣΙ. 



" 

᾿ Ψ Ὄ ν...),,5 

εὐὐδν φῦ ἀνά 
ΑΘ αλ οὐ λυ εν ΧΑΥΡΙ τϑη εξ τσ ' 

φων νι ᾿ ᾿᾿ νν ἮΝ 

οἱ ὦ" ΠΤ ΌΝΝ 

“πφος “γ τν 



ΤΠΕΙΒῚ ΚΟΜΙΟΥ 

᾿ ἐν Ἢ ΑΓ 

Ρ.: ῖ ΔΗ ̓Ξ. ΚΝ ) 

ἜΞ ϑϑσνο, ἘΔ ττν ἐς 
- ἢ Ἄν ᾿ 

δκλννναδαχ Ὑ 15 πλοετπο Ἀϑχόιυλτακᾷλ,τισθχ πόση 
 ΔΠ εκ ψυΣί, 

ον τραεὺν φύνεσασάνν 
πος Δ ΣΎ πα τα Ἀτλτσο λ ΚἹ 

ΕῚ Κη! | 
Ὶ 

πὐπαοχη στοαὶ ΒΑΕ 



ΔΑΕΒΟΗΥΙΙ 

ΟΥΛΔΕ ΒΌΡΕΒΒΌΝΤ 

ἘΠ ΔΕΟΘΙΕΒΕΛΔΕ,. 

ΨΟΙΌΜΕΝ ΡΕΙΜΌΜ. 

ΟΒΕΝΤΒΛ. 

ΒΕΟΘΕΝΒΌΙΤ, ΑΘΝΟΤΑΤΙΟΝΕΜ ΟΕΒΙΤΙΟΑΜ ἘΕΤ ΕἘΧΕΘΕΤΙΟΑΜ ΑΠΕΟΙΤ 

ΕΕΝΕΞΕΘΕΝ ὙΨΈΠΕΙ,. 
ΙΝ ΒΑΟΣΤΑΤΕ ἹἹΤΤΕΒΑΒΌΜ ΨΕΒΟΝΤΙΝΑ ΡΒΕΟΡΈΒΒΟΕ. 

λλλλλλλληλλλλλαλ 

ΟἿΟΝ ΔῈ, 

ΙΜΡΕΝΒΑΒ ἘΈΟΙΤ' 5. ΒΙΟΚΈΕΒ. 

ΜΌΟΟΟΘΙΗΣΧΙ. 



ΔΑΕΒΟΗΥΙΙ 

Θ Εἰ Εὸ Ναὶ Ἐ' Εὐ Α. 

ΚΕΟΘΕΝΘΒΌΙΤ, ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕΜ ΟΒΙΤΙΟΑΜ ΕΤ ΕΧΕΘΕΤΙΟΑΜ ΑΠΕΟΙΤ 

ΗἨΒΝΉΕΕΟΥΙΝ ὙΕΕΕΝ,. 
ΙΝ ΕΑΟΜΤΑΤΕ ΠΠΤΤΕΒΑΒΌΜ ΨΕΒΟΝΤΙΝΑ ΡΕΟΕΈΒΒΟΕ. 

νλλλλλαλλλλλλλλα 

ΟἿΙΝΘ ΔΕ, 

ΓΓΡΕΙΝΒΑΒ ἘΈΟΙΤ' 5. ΒΙΟΚΉΞΗ. 

ΜΌΟΟΟΘΗΣΙ, 



ΤΥ ἕνχ. ... 

᾽ Σ, Ϊ “ ᾿ ᾿ χὰ 

Ὠοῦζαςλ ΜΛΌΓΡΞΩΟΧ ΙΝ Ὑ5 ΜΚΔΌΥΡΕΣ9 ; 

Ὄμν ΕἼΤ] κ᾿ 
πὰ ἈδΤΑ αὶ τίοπτ ἐλάππαμα ὦ 

ΒΝῚ 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΔΈΕἅΙ͂Σ, 





ΤΑ ΤΟΥ͂ ΔΡΑΉΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΠΥΘΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΙΣ. 

ΑΠΟΛΛΩ͂Ν. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ΚΛΥΤΑΙΗΝΗΣΤΡΑ͂Σ ΕἸΙΔΩΛΟΝ. 

ΧΟΡΟΣ ΕΥ̓ΜΕΝΙΛΩ͂Ν. 

ΑΘΗ͂ΝΑ. 

ΠΡΟΠΟΗ͂ΠΟΙ. 

6 οπογθιίδυι πη ὨΠΠΊΘΙῸ γ. δα ν. 148 οἱ ν. 5580. 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂ ΥΠΟΘΕΣΙΣ. 

᾿Ορέστης ἐν Δελφοῖς περιεχόμενος ὑπὸ τῶν Ἐρινύων βουλ 

Ἀπόλλωνος παρεγένετο εἰς Αϑήνας εἰς τὸ ἱερὸν τῆς Αϑηνᾶς" ἧς 

βουλὴ νιχήσας κατῆλϑεν εἰς Ἄργος: τὰς δὲ Ἐρινύας πραύνασα ἢ) 

προσηγόρευσεν Εὐμενίδας. παρ᾽ οὐδετέρῳ χεῖται ᾿ μυϑοποιία. 

1) πραὐναδ Μ. Οοττ, Ηθιτπδηη. 

Ἐπιπηθηϊάτιπι οοαοο5. ἔοσο Ἰάθμη βαηΐ, 46 ααϊθὰβ ἴῃ ργδϑίδ 006 

84 Αρδιηθιηποηθπι ΟἾχΙ : Μοαΐϊοθιβ (Μ.}, ΘΧχ ἅ4ὸ ομμηβ το 

οὐθα ροπᾶθί, οὰμη πο] ουγίαπο οὐ Μαγοῖδπο, δεποίαβ (Υ͂.) 

ΕἸογθητμτβ (ΕἸ.} ἘδΥποβίαπιιβ (Ε.). ΗΙ ἔγ88 σδγθηΐ ὙΥβίθ 5 

851---Ο15ὅ οἱ 189---180. Δοοράπῃηΐ ῬαδΥΒΙΘἢ518 2886, Δ] 1 ἈΒΟΔΥῚΒ 

τήϑητι βουϊρέιβ, οὖ ΠΡῸΣ οἹ᾿πὶ Απριιβίδητιβ, πη ΜΟΠΔΟΘΗΒ18 546, 

ΒΆΘΟΙΠΙ 5Βοχί ἀθοῖϊπηὶ, ατιὰ8 ΘΧΘΉρΡ]τῖα οὗ ἰρθα οχ Μραάϊοθο ἀποΐα 

6586 5818 οοηδίαί, Απραβίδητιβ ἱποὶρὶῦ ἃ σϑῦβα ὅ48. 



ΠΡΟΦΗΤΙΣ. 

Πρωώτον μὲν εὐχῇ τῇδε πρεσβεύω ϑεῶν 

τὴν πρωτύμαντιν Γαῖαν" ἐκ δὲ τῆς Θέμιν, 

ἢ δὴ τὸ μητρὸς δευτέρα τόδ᾽ ἕζετο 

μαντεῖον, ὡς λόγος τις" ἕν δὲ τῷ τρίτῳ 

1. Κ0ῇῃο]. Μεᾶ. δᾶ ν. 49 δαμποίανιε : Φαίνεται ἐπὶ δνηνῆς τὸ 
Ξ τ ᾿ - ͵ Ω τ - » 

μαντεῖον" η δὲ προφῆτις ποοειόιν ἐπιχληόεις, ὡς ἔϑος, τῶν ϑεῶν 
͵ -» ν , , -» ᾿ 

ποιηδομένῃν ἀπρούπτως τε ἰδουόα τας Ἔριννας χυχλῷ του Ορέστου 
, , -Ψ - « Α 

καϑευδούσας πάντα μηνύει τοῖς ϑεαταῖς, οὐχ ὡς διηγουμένη τὰ 
« -» ν - ῥ - ᾿ " - 
ὑπὸ τὴν σχηνὴν (τοῦτο γὰρ νεωτεριχὸν Ἑυριπίδειον), ὑπὸ δὲ τῆς 
᾿ "ἃς . , λιν ᾿ ν 

ἐχπληξεῶς τα ϑορυβηόαντα αὐτὴν γαταμηγυουόα φιλοτέχνως" τὰ 
ἢ -ν ᾽ ᾿ ΝΣ “ {) 5 ΩΝ δϑ 3 ἢ δὲ πρῶτα εὐχαὶ καὶ ἐπικλήσεις ϑεῶν, ἵνα ἀπὸ τῶν εὐφημοτέρων 

Ἄμε 4; « » Ἷ υ ρ αἀρξηται 5 προφῆτις. πο ΆΡα]α, Οαα8 ῬΘΥΒΟμᾶΘ ἔθγ6. ΟἸΠΠΘ65 

Βαπί αἰγίηδθ, ΘΡΊΘΡῚΘ ἴα ΘΧουαϊταν, αὐ ἀ6ἱ ᾿ἰπίθυρυθβ οὖ ἔῃ 1]18 715 

Βρθοίδζουτη ΘΉΪΠΒ ῬΙΟΡΟηδί ἀθουτπὶ 481] ΡοΟραΪππι, ἃ αἰ 18 

Ἰοοα Τ)ΟΙρΡμϊοα ἐθηθηΐατῦ. 

2 Νοάιχη ἴῃ βοίτρο φαϑογυιηΐ ααΐ, Πἰ8 ὙΘΥΡῚ5 οβοηβὶ, καὶ δὴ 
᾽ " , : : - ν Ω “.. 
πὸ μητρὸς διυιῖ, 51 (15 μ]δοθί, 7) δὴ τόμουρος ΘΟμ]Ἰοπαπΐ. Ροθία 

ΙΝ ν “1" . . Ω 

γοῦΡὰ τὸ μητρὸς ΘΟάΘη) ΘΟΠ511|0 δα, (πὸ ἰηΐτα ῬΏΟΘΡΘΩ ἃ 

ὙΤΠΘΙΙΪ4Θ ΒΟΥΟΥΘ υοίοηίο, πθημθ ἐπυϊίο φιυφιαηι, ῬΏΘΘΡτιπι ἃ ῬΉΟΘΡΘ 

ἀνὰ ΠδίΔ]1Ο11 ΤΠΠΠΘΥΪΒ. ΠΟΙΠΪΠ6. ΟΥ̓ΔΟΌΠΙΠῚ ΔΟΟΟρΙβ56. παιγαῖ, Υα] 

ΘΠ [δυο 5615 ΓΥΔΉΒΙ ΒΒ οΠΘτὴ Ρ]Δοϊάθ ἐλοίαμπι 6586, Οπιπΐ Ὑἱ 

γϑιποία,, ααιδτ Ὁ} Ηΐ5. ἔθ 1115. Ἰηβουθθαπί. ΑΡρροβίίθ 5680]. (4τιθπὶ 

«ατπη 516. 5 ΠΩ Ρ]]ΟἸΟ Ἰαᾶο, βθιῦροσ Μϑάϊοθιπι ας) Πινδαρός 
" ᾿ » . ᾽ » ᾿ φηόι πρὸς βίαν χρατῆδαι Πυϑοῦς τὸν Απόλλωνα᾽ διὸ καὶ ταρτα- 

- ΓΝ ἰλἢ τ » 

ρῶσαι αὐτὸν ἐζήτει ῃ Τη.- 



ὅ λάχει, ϑελούσης, οὐδὲ πρὸς βίαν τινὸς, δ 

Τιτανὶς ἄλλη, παῖς Χϑονος, καϑέζετο, 

Φοίβη " δίδωσι δ᾽ ἣ γενέϑλιον δόσιν 

Φοίβῳ" τὸ Φοίβης δ᾽ ὄνομ᾽ ἔχει παρώνυμον. 

“ἀπὼν δὲ λίμνην 4ηλίαν τε χοιράδα, 

10 κέλσας ἐπ᾽ ἀκτὰς ναυπόύόρους τὰς Παλλάδος,Ἠ τὸ 

ἐς τήνδε γαῖαν ἦλϑε Παρνησοῦ 9’ ἕδρας. 

πέμπουσι δ᾽ αὐτὸν καὶ σεβίζουσιν μέγα 

χελευϑοποιοὶ παῖδες Ἡφαίστου, χϑόνα 

θ. Απίε ΗἩθυτηδληπιπὶ Ὑυ]ρὼ 1η8]86 ᾿πίουραηρθθαϊαγ Τιτανίς; 

ἀλλη παῖς Αϑονός. 

1 δίδωσιν δ᾽ ἡ Μ. δίδωσι δ᾽ ἡ Υ. ΕἸ. Ἐν, Ταχπθραβ, Πϊπάογῇ, 

δίδωσιν ἡ Ῥούδοι, Ηονιμδηῃ. 

8 Ρμοοϑι5 ποηῖθ ἰαὺοὶ ἃ "Ἰιοονος ποηιῖπο ἀδοϊἐαίμηι, «αοὰ 

δῦ χη πο υβ πα] 11} ἀοοιμπηθηίαμ : ἀπόδειξις αὐτη τῆς δωρεᾶς 

οὐχ ἀχάριότος 56}|0]. 

9. Δᾶ λίμνην 5610]. δαποίαν!ε τὴν στρογγύλην », Θα}8. Ἰδοτιβ 

ΘΘΙΟΡΘΥΎ τὶ ἘλισρΙ 405 1ρ}.. Τασν, ν. 1018, ἴῃ ἴπβαϊαθ [2611 ἀ6- 

Βουράομθ, υυαϊίίαιιθ. 4111 ππιθυηϊπθυιαί, ΥῸΧ χοιράδα, ἀπάτη Β0}|0]. 

δ τπηοπΐρθπὶ ΟὙμΐπη γοίους, [ἢ ἘΠ ΘΥΒ ΠῚ βιρηϊῆοαῖ πϑίπιγα 

ἴπβαϊαθ Βοορα]οβδιη. [ρ88 1)6]18 ἴῃ Ἡγπῖπο Ηοιμηον. 1, 72 ἀθ 86 

Ργδράϊοαὶ : ἐπδιῆὴ κραναηπεδὸς εἰμι. 

11. παρνησσοῦσϑ᾽ ἕδραό Μ. χαριζόμενος ᾿Αϑηναίοις καταχϑῆ- 

ναί φησιν ἐχεὶδσε ᾿Απόλλωνα νκακεῖϑεν τὴν περιπομπὴν (1. παρα- 

πομπὴν Ἠθγμ6) αὐτῷ εἶναι" ὁ δὲ Πίνδαρος ἐκ Τανάγρας (Τεγύ- 

ρας Ο. Μύοι) τῆς Βοιωτίας 86}10]. 

18 Βθηθ 5868}0]. οἱ ᾿Αϑηναῖυι . .. χαὶ ὅταν πέμπωσιν εἰς 

Δελφοὺς ϑεωρίδα (πο ϑεωρίαν), προέρχονται ἔχοντες πελέχεις ὡς 

διηγιιερώσοντες τὴν γῆν : νἱἀο!οοὺ γοὶ τηθιπουΐδιη ΤΌ ΠΟΥ Δ ἴ0Β, γὰ]- 

Οδπὶ Π]105 ἤοῸ Ἰοθὺ 6586 ΑἰΠΘΠἾ ΘΗ 868 ἴῃ ἘΠ ΥΘΥΒΊΙΠΙ, ΔῸΣ ΡὈΆΡΊΙΠΙ 

«αἰάοαμη Ἡδρπδοβίϊδααβ (ν, ϑίορηῃ. Βγζ. 85. ν.)}, πϑᾷὰθ δη 181}, 

4ὰδλθ δὰ Εὐομεποηΐιπι γοίθγίιν, ὑπ (Υ. ῬΟΙαχ ΥἼΠ, 109), 



ἀνήμερον τιϑέντες ἡμερωμένην. 
Ιὅ μολόντα δ᾽ αὐτὸν κάρτα τιμαλφεῖ λεὼς, 16 

Δελφὸς τε χώρας τῆσδε πρυμνήτης ἄναξ. 

Τέχνης δὲ νιν Ζεὺς ἔνϑεον χτίσας φρένα 

ἵζει τέταρτον τονδὲ μάντιν ἐν ϑρόνοις" 

Διὸς προφήτης δ᾽ ἐστὶ “οξίας πατρός. 

20 Παλλὰς προναία δ᾽ ἐν λόγοις πρεσβεύεται 

τϑοίθ ὁππὶ ΒΟ ΠοΙβίθ οὐ Ἡθβυομῖο (Ἡφαιότιάδαι" ᾿Αϑηναῖοι) δἴδηϊον 

ΒΟΠοΘτηδηη 8111 βίαίαθυιηΐ. ἘΠΊΟΠ ΠΟΙ 5. ΘηΪη 6 Ὑ ]ΟΔΠΙ ΒΘ η1η 6 

πδίαβ οὐαί, απδπὶ ΟΥΡΊΠΘΙΩ ἴῃ ΤῸ [ΌΧΙ ἀρίθ σοτητηθιηογαΐ ροθίδ. 

17. 18 8010]. κτίσας " ποιήσας. ἰδίωμα δὲ τοῦτο Αἰόχίλου. 

Μοχ ΠΡῚΪ ἐν χρόνοις. Ἐτηθπᾶ, ΤΌΤΠΘΡΙΒ. 

19 Μαοζορίυβ βαίιγη. Υ, 22 5 βουϊρίιπη θοτὺ : σατρὸς 

προφήτης ἐστὶ Λοξίας Διός. Ἠδτιηδππιιβ ἀτιθίξαν! παἴτο ογάϊηθ 

τη6 11π|8 60 αἀοουθηΐῃγ, ΤΠ ΠΙΡΥΟΥᾺ ΠῚ βουϊρύπτα ἸοηρΘ ΡΥ δθβίασθ 

γιάθίιιν, ὟοΧχ Διός οὰπι νἱ δα ἢἤμπθιι ψϑῦϑιιβ τϑ]θοΐα δῖο ἀθηλιπι 

Ἰοσιπι Παροτοί, 51 ἴῃ δηςθοθθηἑθτι5 ] οΥἹβ πιθητο ἔαοῖα 9. οϑϑθί. 

- Τπΐοῦ μᾶθο οὖ βϑαπθηία Ὀγθνῖβ ἱπίογοθάθθαῦ ρϑῖιδα Ἰοαπθπαι. 

ψοΥϑιιπι τούτους ἐν εὐχαῖς φροιμιάζομαι ϑεούς, «αὶ 1ιἴο ἸΘροθδίαν, 

ΒοΒΠοΙΠ δία ἄποθ δηΐθ ν. 29 οο]όοοᾶν!, σπδηηαπδτη ἰαίθου θαι Θϊατη 

μπῖο Ἰοθο ορίϊμηθ ΘΟ ΘΗ, πθατιθ ΟΡδίο 51 {τ ΨγΘΥΒΊΠῚ 51ΠΉ 1161 

Βῖο δχοϊ1588 βίδιπιαβ, 5.64. ΒοΠο] ουτι πὰ τπτ] 0 ΠΙ8]0Υ οϑὲ διιοίουτία 5 

αὔδιη ΟΠ, 4πὶ δοίαϊθηι ἐπ]θυτηΐ, ΑΘΒΟΒΎ σοοαϊοθτη, 

20 Μοιυῖΐίο ἴῃ ποὺ ἴοοο οἥδμαϊς ΗἩρΥμΔΠΠτι5, ΠΘατι6 [8 ΠΊ6 1 

αἰβου]ναίοτη γϑυηονῖς βου θοπᾶο εὐλόγως πρεόβεύεται. πηο, «απτη 

Παθο γϑϑριοἰαπὶ δ δὰ απᾶθ ἴῃ ἔΆΡαΪαθ ἰηϊέϊο Ρῥγομτι θα πΐαν, 

πρῶτον μὲν εὐχῇ τῆδε πρεόβεύω ϑεῶν τὴν πρωτόμαντιν Γαῖαν; οἵ 

ααστη σρεόβείεται οὐ σρεόβεύω νΟΥΡθῸ ἴρβὸ οοπρτυιδηΐ, ἐν λόγοις 

δαΐθιη υἱ πο αἰῆογαῦ ἃ εὐχῇ, τῇ δὲ (μ8πι Μίποννα οὐ ατὶ ἀοίμοοΡ5 

ΤηΘΙ Οὐ Ἀτ ιν Αἱ ἀβάτιθ Δ Τονθυη πΪ 8110 βοοῖπβ ἀπάτῃ Το υτὰ ΤΠΘΤΩΙΒ 

ῬΒΟΟΡΟ ῬΠΟΘΡΒ. ρυθοῖριιβ οο]πηίιν, οἵ, σέβω ν. 22, χαλοῦσα 

γ. 80, μπ6 δᾶ ν. 28 Ῥγονοοθη), β6α λίγ ταὖ ΒΘ Π 5115 ᾿πηρουΐθοϊιβ. 510 

ἰηἰθγοϊἀουϊίαιιθ νϑύβιι5, αὶ ροίογαὺ ᾿ποῖρουθ ἃ ΘΟ Ρ18 τοῖς δεῦυτ τς 



κ 3: Ε 5: " " 

σέβω δὲ νύμφας, ἔνϑα Κωρυκὶς πέτρα 

κοίλη, φίλορνις, δαιμόνων ἀναστροφή" 
Ἂ ἧς Ἀπ ἊΞ Ε3 "Ἔ 

25 Βρόμιος ἔχει τὸν χῶρον, οὐδ᾽ ἀμνημονῶ, 

ροιόιν, 86α1Π|5. ΠΟΠΠ]118 ἴῃ Μίπουνδο Ποπόύθιι. {8πι, πὲ ἰοΐατῃ 

Βὰπμο ἰοοαπι ρῥϑιιοῖβδ ΟΡ ΠΘμἀδπι, ΡῥυΐοΟσΘ ογϑίϊοπθ β8οοσοβ 

Δαογανὶς 608. Οὐδ Ὸ] ργϑοβϑίθβ, αἱΐοτα (λόγοις δευτέροις) το] π08 

αὶ ΠΘΙΡΗ18 οΟΙΘΡαμαν 4608 ᾿ηγοοδί, οὗ απὰπη πῖον 11108 ΡΥ Πδ μι 

ποιηϊηανουῖς ΤοΥγδη, απἴὰ Ρ᾿υΐπια δὶ οταοῦϊα οαϊάοταῦ (πρωτόμαν- 

τις), ΒΟΥΤΠῚ ῬΥΪΠ δ πὶ ΔΡΡΘ]]αῦ ΜΊπουνδπι, απἰα ἀπΐθ ΤθιηΡ] μη 6188 

βίαια ροβίζα οὐδὲ ; πίαιιθ Ῥυϊουθπι ΟΥ̓ θη ΟἸδπαῖς ΑΡ011]0 ναύτῃ 

ῬΥδθβίδ ἰΒβίτητιβ, 510. δἰζθσττι ΠΡῚΤΘΥ ΒΌΠΊΠλτ18. ΤΘΥτιπ ΥΡΙΓΟΣ οἾἶδτι- 

αἰ. ΠΙπο ΒΑΡ65 νϑύϑιιβ 8 οοίομοβ, 86χ δὲ ἄπο, βὸχ οἱ ἄπο; 

Βίηο ἰουὰπὶ ὈΪ5 ΟΟἴΟΠΟΒ ὙΘΥΒτιΒ, απδίξιον οὐ ἀπαίσιον, ααδίζαου 

οὐ ααυδίίαογυ. Μραΐὶ ἱπίθυρομυπίαν νυ. 17 --- 19, ααϊθαβ ΔΡΟΙ]Ὸ 

γϑιϊοϊ πα Ἱ αὐίθπι ἃ ογν86 ΔΟοΘρΙ58586 ραίγβατθ πέρ ρυ 98. 6556 Ρτδθ- 

ἀϊοαίαν. --- οσθηὶ σροναία (προνᾷα θη.) πὸὰ 6586. τησίϑῃ ἀδ πη 

ἴὰν πρόνοια, οὖ ΟΔ]] πο ΙΕ γουβιβ ἀοοϑὲ ἃ Βομο]αβίθ δ]]αίαβ., χὴ 

Παλλὰς, Δελφοί νιν ὅϑ᾽ ἱδρύοντο προναίην, οἷ Ἰῃβουρέοποβ ἄπδθ 

Ὁ Ε. Οσυτέο ἴθ Απϑοᾶοιβ ΠοΙρμϊοὶβ Ρ. 17 84. δαϊΐαθ ὙΊΘΒΘΙΘΤῸ 

νἱἀθίαν Δρρο]]αῖο σροναία δ Μίπονγαθ βίαϊπιαπι ῬΘΥΕἾΠΘΤΟ, πρόνοια 

δα Μίμπουναθ ἰορίαπι ΠοΙρμίοππι (Οιι. διπαϊθη 1840, Ρ. 201 564. 

ὅαθγρ. ἢ. ῬΏΠ11Ο]. 1857, Ρ. 0660 54ᾳ.). 

24 ἀναδστροφά Μ. ἀναύτροφαί Υ. ΕἸ. Ἐ. Ηθτπι. ἀναδτροφή 

50110]., ὙΙοίουιτβ, πα. 

25 Βρόμιος δ᾽ ἔχει α. Υ͂. ΕἸ. ΕΒ. βοᾷ ραγέϊου]α οομπιποῦνα 

ΠΟ οδὲ ἴῃ Μ., ππᾶθ σνϑυβιιπὶ οχοϊἶβθθ βίαςαϊς Ηθση. ΟΘπθπ 

ΒΘΟΙ ΙΒ ΒΌΠῚ, αὈΠ ΠῚ ΤΠ Τ68 ἴρϑᾶ ἔουυθ υἱάθαίιν, πὶ θὰ 4086 ᾿ΠΐΘΣ 

Βδοομτπι ΝΎΤΡΠάβαιιθ ΟὐΥγοῖαβ οὶ οομϊίοβ ἰπίογοοάθθαΐς οοη- 

7αμποίῖο βἰρυϊβοθῦισ. Αᾶ σνϑύβιιπι, α(ἀὸ τιπὰ οἷπὶ ΝΥΤΙΡΒΪΒ. ΡΘΥ 

μᾶθο Ἰοοὰ γαραῦὶ αἰσθθαΐαγ, ἔογίαββθ βρθοῖδί βοβο οι Μαᾶ. διὸ 

εἶπε δαιμόνων ἀναότροφῇ», 4υδηηαθδηη 5080]. τθο. ἤδθο Δ] ΤΟΥ 

Ἰμ 6 ]οχῖϊ. ΟἿ, Κορ. Απτ, 1128 ἔνϑα Κωρύχιαι Νύμφαι ὀτίχουόσι 



ἐξ οὗτε Βάκχαις ἐστρατήγησεν ϑεὸς, 96 

λαγὼ δίκην Πενϑεῖ καταρράψας μόρον. 

Τούτους ἐν εὐχαῖς φροιμιάζομαι ϑεοὺς, 20 
- Ν “ ͵ 

Πλειστοῦ τὲ πηγὰς καὶ Ποσειδῶνος κρατος 

80 καλοῦσα καὶ τέλειον ὕψιστον Δία, 
» ! ΕῚ Ις ! 

ἔπειτα μάντις ἐς ϑρονους καϑιζανγω. 

καὶ νῦν τυχεῖν με τῶν πρὶν εἰσύδων μακρῷ 80 

ἄριστα δοῖεν" κεὶ πάρ’ ᾿Ελλήνων τινὲς, 

ἔτων πάλῳ λαχόντες, ὡς νομίζεται. 
͵ Ν «ς ᾽ν τ νω ͵ 

8ὅ μαντεύομαι γὰρ ὡς αν ηγῆται ϑεὸς. 

Βακχχίδες. ΟΟ. 678 ἵν᾽ ὁ βανχιώτας ἀεὶ Διονύσος ἐμβατεύει ϑείαις 

ἀμφιπολῶν τιϑῆναις. 

26 ῬοΙΒ. ἐξ οὗγε. 

28 ροβὲ 19 ἰοροβαίαυ. ὅ564 ἤᾶπὸ 6588. Πα} 5 ΨΘΥΒΙ15 ὈΥΙΒΕΠΠΔΙῺ 

ΒΘάθιη οΟ]Προ 6 50Π0]1Ὸ δά ν. 80 δαβουϊρίο χαλοῦσα φροιμιάζομαι; 

ΠΘα6 [ΔΘ ΡΥΟΡῸ γϑίθυἱβ 1 θυ ΘΟ ϑ ΓΟ ΟμΘη, 6 Ροϑύ 

Δία Ῥίομπθ 1πίουραηχίβθα νἱαθίασ, Ναπο ἀθιητπι βθαπθηίία τϑοΐθ 

ΔηπθούαὐαὙ ρᾶγίοαϊα τε, απᾶθ ΟἸΙΠΠΪΠΟ Υ6] πθπο, ΥὙ6] δἰ πππτὴ 

ΥΟΥΒση. ΠΪῸ ᾿ΠΒΘ ΘΠ ἀπτη 6586 αοοθί. 

29---81 Τιρυὶ πλείότους. ἘταΘπά. Τασπ. οὐ Κίδη]. Ηΐο Ἰοοῖβ 

115 δαάθηᾶμβ οϑῦ, ὉΡῚ ΦαρΙΤΟΥ ΒΌΠηπλτ8. ΤΟΥ πὶ ΟΟΠΒΕΙΏΤηΔἴΟΙ ἰουῖϊῸ 

οὖ αἰτίπηο Ἰοθ0 ἰηνφοδίθν, απιδιηαιιατη Πο ὭῸΠ ΔααΙϊΠ ΥῸΧ τρέτος; 

απὰθ δα]θοία οβί ἴηΐγα νυν, 7184, ΟΠοθρη. 240. ΞΡ]. 21. Νοβίγο 

Ἰοθὺ 51121115. δῦ Αραμ). ὅ68. Οὗ. οἕδμπι 10. 1881. 1571. Νεαιθ 

ΔἸτον ὅόορ. ΟΟ. 8 στέργειν γὰρ αἱ πάϑαι με χω χοόνος ξυνὼν 

μακρὸς διδαόχει χαὶ τὸ γενναῖον τρίτον, ΒΘμΘγόβᾶμῃ ᾿μἀο]Θ πὶ Θἰϊδ πη 

Ρ᾽ὰβ ααδπὶ τηᾶ]α οἱ βϑηθούιίθιη ὑᾶ]θσθ βρηϊῆοδμβ. --- Μοχ εδἰς 

Εν], ἐς μα. 

89. Ψαυϊρο παρ᾽ Ἑλλήνων. ΑΡυθβοι., Ηθτμι. πάρα ἷἱ. 8. 
, 

παρειό ἐ- 
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Ἢ δεινὰ λέξαι, δεινὰ δ᾽ ὀφϑαλμοῖς δρακεῖν 

πάλιν μ᾽ ἔπεμψεν ἐκ δόμων τῶν “Τοξίου, 35 

ὡς μήτε σωχεῖν μήτε μ᾽ ἀχταίνειν βάσιν" 

τρέχω δὲ χερσὶν, οὐ ποδωκείᾳ σκελῶν" 

40 δείσασα γὰρ γραῦς οὐδὲν, ἀντίπταις μὲν οὖν. 
᾿Ἔγω μὲν ἕρπω πρὸς πολυστεφῇ μυχὸν" 
ὁρῶ δ᾽ ἐπ᾿ ὀμφαλῷ μὲν ἄνδρα ϑεομυσῆ 40 

ἕδραν ἔχοντα προστρόπαιον, αἵματι 

στάζοντα χεῖρας χαὶ νεοσπαδὲς ξίφος 

45 ἐχοντ᾽ ἐλάας 8’ ὑψιγέννητον κλάδον, 

86. Κ6801. παρ᾽ ὀλίγον ἔρημος ἡ σκηνὴ γίνεται" οὔτε γὰρ ὁ 

χορός πῶ παρεότιν; ἢ τε ἱέρεια εἰσηλϑεν εἰς τὸν ναῦν. 

88 ὕ ποηιιο ροπάογε 50 πιξανίιν, ποήμθ πὶ βαδϊοοθηξ ρμεάος5. 

Ιπ Μ. βαρτὰ στάσιν δαδβογϊρίπμπη οδὺ γρ. βάσιν, ἀποᾶ ρ]οτῖαιθ 

ΘαἸζογο5. τϑοθρουτιηΐ. Ορίϊο αἰ 1115, Ὑόοσοπι ἀχταΐένειν 86}0]. 

᾿αϊουργθίατιν. χουφίζειν, δάάοηβ 1101 οὰπὶ γά]οτθ γαυριᾶν καὶ 

ἀτάχτως πηδᾶν. ὈΟοπδοηίπιηῦ Εἴγπι. Μ. Ρ. ὅ4, 84, ῬΒγγ Ομ 5 

ἴῃ ΒΕΚΚ. Απροᾶ, ρ. 28, 12 δ, διιοίουϊβ πομιΐηθ ποι δααῖίο, ΕΘ ΒΥ ΟΝ. 

ἀχκταίνειν " μετεωρίζειν. γοΥθαπὶ δωχεῖν Ποὺ ἰόθὺ ποὸὴ οϑί ρο5886, 

8564 γτοῦπος υἱπὶ, ἢΪΒῚ (1107, ΡΥΪ ΠΗ ἰγαπὶ ροηάογο 50 πρὶ, αα8θ 

Θἔϊδτη ἀρᾷ ὅ0ρ}., ΕἸ. 119, μούνη γὰρ ἄγειν οὐκ ἔτι δωχῶ λύπης 

ἀντίρροπον ἄχϑος ποπᾶϊιπι ᾿]απθ δυαπεϊς. Ιποομβα]θ ὈΤΟΥ͂ΒΘΝ 

δὲ που ββίπηθιβ Εππιθηϊάπτη οαϊίου (απο οἰ παηαπη γοοᾶθο, πΘ 

γἱάθαν θυ ραββθ ποῖπθπ, αποᾶ ἴρβα οο]αίππι ν ]α]) ὡς μήτε 

σωχεῖν μηδὲ τὐ ἀνταίνειν τάσιν, τρέχω δὲ χερσίν, ΘΝ τοραϊδηξθ8 

ΘΟΠ πΠΟἴΣΟ 68. μἤτε . . . δέ τησ]ίαπι ἀἰβίατο ἃ μὴ - - - ἀλλά. 

89 ποδωχκίαι Μ. ποδωχείᾳ ΕἸ. Οταββα Μίποσνα βοβο] αβίθβ 
ὁ ᾿ ᾿ ᾶ - ᾿ 

ἐξειόι τεταραγμένη τετραποδηδὸν ἐκ τοῦ γεῶ. 

48 ἔχοντι Μ. Ὅοττ. ἴῃ Υ. ΕἸ. Ψιγρι]απι, αὰδθ γαϊροὸ ΡΟΠΘ- 

θαΐαγ Ροϑί ἔχοντα, ἀθ]θυ ἠτιδδὶϊ ΥΥΊΘΒΘΙΟΥ, 
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λήνει μεγίστῳ σοφρόνως ἐστεμμένον, 

ἀργῆτι μαλλῷ" τῇδε γὰρ τρανῶς ἐρώ. 45 

Πρόσϑεν δὲ τἀνδρὸς τοῦδε ϑαυμαστὸς λόχος 

εὕδει γυναικῶν ἐν ϑρόνοισιν ἥμενος. 

80 οὔτοι γυναῖκας, ἀλλὰ Γοργόνας λέγω, 

46 (ἴγνος, γΟΘΑΡΌ]ΠΙη ΤΆτττη οὖ ᾿Π5016}8, 4ποα ᾿πίθυρυθίδ τ 016 

ΘβΈΥΘ ροβίαθ υἱάθθαίασ, πθβοῖο 80 6 {π|6 5870 ΑΡΟ]]π18 Π6]ΡΠ1οἱ 

ἀοβυτηρίθμι 511, ϑ'8α δἀαϊΐϊατῃ μεγίστῳ γ4]146 ἔτῖρϑι. Μῖγθ Ηθτπι. 

μεγιστοσωφρόνως; ὩΘαὰΘ ἃρίθ Βουρὶς (ΔΒ ΟΠ οΥ ἢ. ῬΏΉΠΟ]. 1860 

Ρ. 388) λήγει μελισσῶν, υἷα Ξασογἀοίμηι, ατιὰθ 1 ΒΠΡΡ]ΟΘΙὴ σδάθυθ 

πῸμ νἱἀοίαν. Εουίαββθ λήγει μι ἐγ᾽ ἱερῷ. 

48 δὲ τ᾽ ἀνδρόό Μ. Οονν. ἴπ Υ͂, ΕἸ. 

ὅ0 5ᾳᾳ. Ἐκ Ποο Ιοσο ΘΟΗ]ΪΟΙ ροββοῖ, ᾳφποᾶ ἀἰβοσίο Ῥααβαηἶδθ 

(1, 8, 6) τοβυμιοηϊο οοπβίαξί, ρυϊπηιπ) ΑΘΒΟΒΎ πὲ ΤΟΥΤῚ Ὀ1]6 πὴ Εγ1ἃ- 

Ὑπιπι ΡΟΥΒΟηδπ ΟὙΔΘΟΟΥΤΙΠῚ ΟΟῈ]185 510} 6 οῖ586., αὐππτη ΘΑ τὴ βιδίτιαθ 

ἴπ ἴθι ρ}15 οοηβθογαίαθ Π1}1] ἰοίσιιπι ποθ ἀθέοσιηθ Βαθουθηΐ. 

Νονᾶπι Βρθοΐθιη 58 συ ο5 οατη ποίΐ5 οοτηραγαῖ, ἔδγο πὶ ΤῸ Σ ῬΘΙΆβρτιβ 

ἴῃ ΞΌρΡΡΙΙΟΙΡιιβ, ν. 271 544., ᾿ηπ]Π πὶ 1116 ρου ΡΥ Πστιτη 1Π80] 1 τ 

μαθίϊαπη πιϊγαίπβ. Ηος ἰάθη ἰηϊογοβί ἱπίου ΠῸ5 ἰοθοβ, απο 

Ρεϊαβρῖιβ δηΐπηο {γᾶ π 1110 οπηηΐα 519] Πα πὰ ρουβθαπίταν, Ῥνιΐδ, 

ἸΘΥΤΟΥΘ δἰζοπῖία, οὐδίϊομθ τἰ{πῈ τι ρίίονθ, ουροπο5 γοοαΐῖ, ατι88 

τη060 [δηηΐηαβ αἰχογαῖ, τηοχ. (οὐ βοπτ πὶ 51] 1{πᾶ|]πὸ το]θοΐα, ῥ᾽ οἴαβ 

86. ΨΙαΪ5586. αἷἱὰ ψφαδβάδμη Ρ] ποῖ οοθηδιη Δ ουθηΐοθ, 5664. πὸ 1188 

αυϊάθτη Οὔπὶ 115, αὰβ π ἰθΠΊρ]0 τηο0 ΘΟΠΒΡΟΧΟΥΪΐ, 8815. ο0η- 

γϑηῖτο. Ηδθο, 4 δϑὺ δηΐμη ρου θαιτοηο, 5 στ  οαῦ Ροΐ 5 ατιὰ πὶ 

ΘΧχρομῖ, αἰ βῖπθ ᾿πιβία οατιϑα νυ ἀθαπίασ ᾿ἰδοιηδπι βίαι 5βθ Ἡ ΘΥΤΠΔ ΠῚ 

Ροβὲ εύσοις, ΕὙδμΖ ροϑβί ἤδη; θιπαοτῇ ροβῖ γεγοαιιμένας. Ἑσᾳαϊάοπι 

ὭΘ46. Ταΐοηθ5 5 πη Πα! πὶ 1 5β᾽ πα ππαϊπασηαιο, πϑάτθ Ηδτ- 

ΡΥ ΪΔση. ΠΟΠΊΘΩ ἀἰθβίαθσο, ἕοΠο αϑίθβ 0 Ρ] τα παρυϊῖ, 566 

ἸΠίοΓΡΥ  Ϊβ ΤΠ ΠΟΥΘ ἔπποίτιβ δα ν. δ8 δἀποίανϊς : ἀλλ᾽ οὐδ᾽ Αοπυίας 

αὐτὰς λέγω" εἶδον γὰρ αὐτὰς ἐν γραφ] πτερωτάς. Ἐοο 6 γΟΥΡῚ5 

ἀπτεροὶ γε μὴν ἰδεὶν αὖται οορ᾽ταϊίοπο βαρρΙ]οῖασ, πθαὰο ργΟΡΑΥΪ 

Ῥοίοβύ Μδυγῖοῖὶ βομτηῖάς οοπ͵θοίιτα εἶδον ποτηδὸν, 488 ἀἰδβι πα] ττπάο 
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οὐδ᾽ αὖτε Γοργείοισιν εἰκάσω τύποις. 
εἶδόν ποτ᾽ ἔδη Φινέως γεγραμμένας 50 

δεῖπνον φερούσας " ἄπτεροί γε μὴν ἰδεῖν 
αὗται, μέλαιναι δ᾽ ἐς τὸ πᾶν βδελύκτροποι. 

δ6 Ρέγκουσι δ᾽ οὐ πλατοῖσι φυσιάμασιν" 

ἐχ δ᾽ ὀμμάτων λείβουσι δυσφιλῆ λίβα" 

καὶ χύσμος οὔτε πρὸς ϑεῶν ἀγάλματα 55 
φέρειν δίκαιος οὔτ᾽ ἐς ἀνθρώπων στέγας. 
τὸ φῦλον οὐκ ὕπωπα τῆσδ᾽ ὁμιλίας, 

60 οὐδ᾽ ἥτις αἷα τοῦτ᾽ ἐπεύχεται γένος 

τρέφουσ᾽ ἀνατὶ μὴ μεταστένειν πόνον. 

Επτγίδγιη οὐ Ηδιρυϊαῦιπ ρῥγδοροβίουθ 60 Ιοθὸὺ ποίαγθίασ, 610 

Θδριὰ 5ΠΠΉΠΠ1 πιο βἰρηϊβοαίιν. Οθίθστιπι γοῦρα 7δὴ ποτ᾽ εἶδον 

οἰΐδηι Ἰοριηίτν ἃρια ὅορῃ,, Α1. 1142. 

δ ΤΑΡτὶ οὐ πλαστοῖδι φυσιαιιαόιν, ἱ. 6. ποη βοί5. Β4ΕθὈιι8, 

ααοᾶ Ηδγπι. πορ ἀρ μοραὺ (ποὺ Ἰοοὶβ αἰ ββι μα] θι5. Νϑοθββαγία δὲ 

ΕΠΠΊ51611 ϑιμθπάδίϊο οὐ πλατοῖσι. 

ὅ6 δυσφιλῆ δία Μ. (βίαν . Ἐ1.). Ερτορίαμι ΒΌΓΡΟΒΙ 60ῃ- 

)θούπγαμῃ λέβα ταθυῖῖο γθοθρθυιηΐ Ηοτπι. ΠὨὲηα. 4111. Μίμιβ. ρ]δοθὶ 

Μ. βοβυίαι γλίαν ἱ. 6. χόλλαν, λήμην, ἀπσπι βδηριίηθπι αἰοὶ 

ἀοοθαὺ ψϑυύβιβ 5ἰ τ} 18. ΟΒόοθρμ. 1066 χαὲὶ ὀμμάτων ὅτάζουσιν αἶμα 

δυσφιλές. ὙδηιοτΘ Οοίμδηιβ ΗΘΒυΟΒΙ ρ]οββϑιη δύίαν" χρήνην; 

ΟὈΒουτδιη οὐ ουΐαββθ ΟΟΥΤτρίδπι, ΑΘΒΟΠΥ γθυβῖθτ5. ᾿ητα] 1, 

ὅδ᾽ Δά κόσμος 8080]. ϑάβουρϑβὶῦ ὃν ἐχουόι παρακείμενον 

((.-. περικείμενον) ἑαυταὶς. ὙΊρουα5 βιρηϊδοαῖ, ποὸη ἴδοθβ, απ80 

οὐαὶ ΙΒ Ιου βϑηϊθηϊία, πθατιθ ΠΙργατα γϑβίθηι, αιοά 8}118 υἱάθ- 

Ὀδίαν. 

9 Ὁμιλίας 8680]. ᾿πἰογργοίαϊαν συνηϑείας, συνουσίας, συστή- 

ματος. Ηοο σϑστπι. 

61 ΙΡγὶ ἀνατεὶ οἱ πόνων. ΠΙιὰ Πἰπᾶ., οο Αὐπα]ᾶτ8 Θου- 

γτοχὶϊ. Αα βουϊρίασαμι πόνον βρθοίαϊ βοβοϊϊοη τὸ (]. τὸν Ηθυτι.) 

τῆς ἀνατροφῆς. 
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Ταντεῦϑεν ἤδη τῶνδε δεσποτῃ δόμων θ0 

αὐτῷ μελέσϑω “οξίᾳ μεγασϑενεῖ. 

ἰατρόμαντις δ᾽ ἐστὶ καὶ τερασχόπος 

θῦ6 καὶ τοῖσιν ἄλλοις δωμάτων καϑάρσιος. 

“4Π0.21..2ΏΩΝ. 

Οὔτοι προδώσω" διὰ τέλους δέ σοι φύλαξ 

ἐγγὺς παρεστὼς καὶ πρόσω δ᾽ ἀποστατῶν δ 

θ6 Οτθβίϊβ οὐ Επυ]υτη ἀθβουρί]Ο ΘΟΙΠΡΥ ΘΠ ΘΠ ΓΙ νΟΥΒΊ θτι5 

[6 Βδρίθῃϊβ, 41---θ1, Ῥυδθυη Π]ΓΠ} ΥὙΘΥΒΒ. ΟΠ] ΠΑῸΘ, 564 .ΓΙΓ 

ΟἸδῦβι]α νουβϑιιτη ατιαἰξοῦ, ΠΪΒ1 ἤουίθ τπιητιπ ὙΘΥΒιτη ἴῃ ἢπ6 ΘΧοὶ- 

41558. βίδίπθπαάθτηῃ οβί. 

θ6 544. Κ'6Π0]. .. δευτέρα δὲ γίνεται φαντασία " δτραφέντα 

γὰρ μηχανήματα ἔνδηλα ποιεὶ τὰ χατὰ τὸ μαντεῖον ὡς ἔχει" καὶ 

γίνεται ὄψις τραγιχη" τὸ μὲν ξίφος ἡμαγμένον ἔτι κατέχων Ὀρέστης; 

αἱ δὲ κύχλῳ φρουροῦσαι αὐτόν. Ἠδθο τϑοίο 4 Πτιπὸ γϑύϑιμῃ δα- 

βουιρία βιηΐ, παι ρου πθηΐ δα ΒΟΘηδ ΤΠ ἸΠΒΘαπθηΐθιη, απ88 οΥδΐ 

Ἡδγηδηηϊ βθηίθηζα, τπθυϊο ἃ ϑοΠοθιθηη0 ἱπργοθαία. Νὰπι 

ΡΓΔοβθηΐθβ ΕἾΘ. ΤΟ ΒΙΥΔΥΙ Ὑἱάθηΐϊαν ΑΡΟΙΠΠΒ νΟΥΡῚ5. χαὶ νῦν 

ἁλούσας τάσδε τὰς μάργους ὁρᾷς, ἹΠαυατηαπθ δἄβρθοῖα ἰαηΐιηη 

ἈΡοϑὺ αὖ ἀνοοθηΐαῦ βροοίδίογιιη δηΐηϊ ἃὉ ἃπάϊθπάο Οτθδίϊβ οἵ 

ἈΡΟΙΠΠΙ5. ΟΟἸ]οαθῖο, πὶ ΟΥΘβῦϊβ. ΡΥΘΟΘ5. οὖ τηΐβοῦα σΟΠ 0 ορίτη6 

1ΠῸ5 τ θη τιν. 

6066 ΑΡγυρίθ Αρο]]]ηῖβ. οὐδίϊο ᾿ποῖ θ᾽. ἃ νογ 015. οὗτοι προδώσω, 

ΠΘαῖ6 [πη θ ἢ ὩΘΟΘββΔΥ Πα δύ π΄ δηΐθ Πᾶθο σϑ θὰ Ἰδοῖηὰ βίαζιια 1}. 

Βὰο Ογθβίθιη δᾶ Αρο]]ηβ ΡΘᾶθ5. Ῥυοου μα θῈγ6. ν6] 110 σϑϑβίι δἦτι5 

ΔΌΧΊΠ τη ᾿ΠΠΡ]ΟΤ ΑΓ, 7 τὴ ἰδ ῖ 5 πποάθδοϊ Ποιηϊηῖβ ρυθοῖθτιβ Ἀρ Ιββὶ πη6 

ἄθιι5 τοβρομπαθθι. 

ΟΥ θην ργαθβθηβ, ἔμηι ὕθγῸ αὐ ϑοης ἰδ οτίοαϊαηι. Ῥαγίίοιι- 

145 καὶ . «. δὲ, απο ϑἔΐδιη ΟΠΟΘρΙ. 8718 ραββίπηατιθ ἀρὰ ΑΘβοιν- 

ἸὰπΔ ἱπηρτιπίαγῦ, θθπθ ἐπθέαῦ Πἰμᾶ, ϑ΄ῖπθ 7πβδία οαπδα ΒΙοπΝ, 
Ρ , ; » 

Ἡρῖ. χαὶ προύῶ γ᾽ ἀποστατῶν. 
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ἐχϑροῖσι τοῖς σοῖς οὐ γενήσομαι πέπων. 

Καὶ νῦν ἁλούσας τάσδε τὰς μάργους ὁρᾷς" 
170 ὕπνῳ πεσοῦσαι δ᾽ αἱ κατάπτυστοι κόραι, 

γραῖαι παλαιαὶ παῖδες, αἷς οὐ μίγνυται 

ϑεῶν τις οὐδ᾽ ἄνϑρωπος οὐδὲ ϑήρ ποτε. τὸ 

Κακῶών δ᾽ ἕκατι κἀγένοντ᾽, ἐπεὶ κακὸν 

σκότον νέμονται Τάρταρον ϑ᾽ ὑπὸ χϑονὸς, 

76. μισήματ᾽ ἀνδρῶν καὶ ϑεῶν ᾿Ολυμπίων. 

08 αγῖδπι Ἰθοϊ!ομθιὴ πρέπων, ΟὐἾτι8. 5660]. τηθιηϊηϊέ, ἀθίθυῖο- 

ΓΘ 6556 ᾿Ιαποί, 

10 Απίο Βοίμίαμη ροβὲ ὑσνυῳ ἰπἰουραησορθαίασ, ῬῬαγίοἱρίππι 

ΔΟΥΪΒΟΙ ΡΓῸ ὙΟΥΡῸ ἤμῖΐο ΠΒῈ ΡΑΥῚ [16 ποραν Ἠθυιηδπη, ἈΥΔΘΒΘΓ ΠῚ 

60 Ιοθοο πρὶ ΔἰβυτηδηαἹ τηοατι5 γϑαυῖγιασ, Νϑατιθ ἰδπηθη 6] ἀβάθτῃ 

Β.ΒΡΙΟΙΟ ΨΘΙΒΠῚ ΘΧΟΙ 556. βία θη 8 ΠΟΙΊΘΓΟΤΊ ΠῚ ταίϊϊοπθ οοπῆτ- 

τηδίπν. ὙΥΙΠΟΚΘΙΙμμη οομ͵θοὶξ ὑσνῳῷ πνέουσιν (6011. ΟΒΟΘΡΒ, 614), 

ΕΆΘΗΒΟ πρέπουσι δ᾽. Ῥοτίαββο ὕπνῳ πεδῶνται δ᾽. 

11 Ἐτχαβίτα Ησχ. οἱ Ὀἰπᾷ., δαοίουθ Ὑ]Οθηδοσίο, Νυχτὸς 

παλαιαὶ παῖδες, Θ͵θοῖο γραῖαι, πο ποη ὙϑυἸβίπη1]6. οϑύ ᾿πίθυρτο- 

ἰαἰϊομῖβ οαιδα δ παλαιαὶ δἀβογϊρίαμη 658588ὲ. ΠΟΙ 6]π. Γαίας;, 

αοίμ. Γραίας (. 6. Γῆς), 4ιδπιαθιδτη Ρ6Ὶ ἰοίΐαιη ἴα] ] πὶ ΕἸαγῖδ0 

Νοοί5 ἢ]ΐαθ ἀϊοιιίπγ. ϑ'Θα ΓΑ] απν πὶ τηδίυβ ποσηθη ἀθβι ἀθσυδηΐ. 

Βθηθ Β0Πο]αβίθβ : (γραῖαι ") πολιαὶ γάρ᾽ παῖδες" [διὰ τὸ νέον 

ἐπειδὴ ἀγαμοι καὶ παρϑένοι εἰσί" τὸ ἀλλόκοτον δὲ τῆς φύσεως διὰ 

τῶν ἐναντίων τραγιχώτερον διασύρει. γΙά65. ρϑυῖγθ Ἰοοὶ σίπη οἱ 

ΔΟρΥΙἑαΐθιη, δὶ σαὶῖδὲες ΟῚ ριοίϊαβ, 564. δάαϊίο τηδίγ]β ΠΟΠΊΪΠΘ, 

βίϊας βουιθί. Νϑαῖιθ Βαρθυθηάιπι οδὲ ἴῃ Θπηηπ]αίίοηθ Θρ τ μθἰουττῃ 

γραῖαι παλαιαὶ, ἀπάτα γοσθπι 16 5616. (ΡἈΠ]Ο]ορτι ΕΧ, Ρ. 110 844.) 

ἴπ πέλειαι, ἰ. 6. μέλαιναι ἱπίογροία ΗφΒνΟΒῖο, τηπίαυὶ συ ]αϊί, 

ΑῬΟΙ]Ο Βανϊαβ, ροβίαιιαπι ὙἹΓρΡΊΠ 685 (κόρας) γοσανυῖῖ, δααιῦ 6556 4π|- 

ἄθιη. ριι6 118, 564 δαηᾶβ., μὲν ἰοηφαάηι αοίαίοηι ἱμίοηγας μμοίϊα, 

Ργόρίοσθα ἀπο θη ἸΠη ΛΔ ΠῚ ΓΘ ΠῚ ΟΠ 15. ΠΆΡΘΤΘ γο]ιοῦῖδ. [ἰὰ- 

αὰθ οὐηηΐὰ ορἔπιο αἰοία διιηΐ, οἵ ν. 71 ἴᾶπὶ ἁγοΐθ οση νυ. 70 οο- 

μδογοῖ, τπὖῦ 4ἀθ Ἰαοηα π σορὶίαγ! αὐϊάθπι ροββῖΐ. 
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Ὅμως δὲ φεῦγε μηδὲ μαλϑακὸς γένῃ. 

ἐλῶσι γάρ σε καὶ δι’ ἠπείρου μακρᾶς, τὸ 
βεβῶντ᾽ ἂν αἰεὶ τὴν πλανοστιβῆ χϑόνα 

ὑπτέρ τὲ πόντον καὶ περιρρύτας πόλεις. 

80 Καὶ μὴ πρόκαμνε τόνδε βουχολούμενος 

στύνον" μολων δὲ Παλλάδος ποτὶ τιτύλιν 

ἵἕζου παλαιὸν ἀγκαϑεν λαβὼν βρέτας. 89 

Κακεῖ δικαστὰς τῶνδε καὶ ϑελχτηρίους 
μύϑους ἔχοντες μηχανὰς εὐρήσομεν, 

86 ὥστ᾽ ἐς τὸ πᾶν σε τῶνδ᾽ ἀπαλλάξαι πόνων. 

καὶ γὰρ χτανεῖν σ᾽ ἔπεισα μητρῷον δέμας. 

18 δῖο Μ. βεβῶτ᾽ ἀνατεὶ γα]ρ0, 6 Κἰθρμδπὶ οἱ ΤΌσπΘΡΙ οοη- 

7θοίατα. ἀλαιόι Ἐπαροτίαβ. ἀνανεὶ, ἃΡ ἀνύω ἴδοΐαπι, Η. 1,.. ΑἸ ΓΘη8. 

βιβῶντ᾽ ἀν᾽ ἀεὶ τὴν σλανούτιβῆ χϑόνα Ηρθτιη., ἀεὶ ἰπΐου ργδο- 

ῬοΟΒΙ Ομ πὰ οὐ ΡΟ σα] τὴ ρΡοβίΐο, οὐ 8 56 615. ΘΧΘΠΊΡ]ΠΙΠῚ ποῃ αἰία]ΐ, 

μαιμῶντα ναίειν Μ. ΒοΒιηϊαί, αποᾶ 40 Ποὺ ἰοὺ 8116 Πτπὶ 6556 

ἴχο 116. τη 6] Πρ] πιτ. ΠΙΠΟΥ πιΠο 5. ̓πΟ]ΠπΙΒ1{ γυβιτη, ατ|1, Θ Δ Ιη5] 

ΡῬΓΟΒΙΠΙΘΥ ΘΠΙΘΠΔΙῚ ποαπθαΐ, ποὸὴ υἱαάθίμπ ᾿η θυ ΡΟΙαίου ἀθΒΟΥΪ, 

ΜΙῺ [8115 ἴδβυθ βϑηΐϊθῃηϊία ΥΘαΠΪΤῚ ψν᾽αθίπν : δ ργβοφιθηί" [6 ρδι" 

νυαξίαηυν σογ γογίθηι εἰ, σιοίτος ἰϊφιουὶς ἐθνγ πὶ οὐτογῖνιις ρογαρφναξαηι, 

Ῥ6Υ πιαγθ οἰυϊξαίοαηια οἰγομηιῇμαβ, ἱ. 6. ἴπδι]8β. Εογίαββο ἐῶντα 

δ᾽ ἀεὶ, ἐχββάντα δ᾽ ἀεὶ. 6] ἴ416 απἰᾷ, Κἴο ἀθπηπὶ 56 1515 γθοῖο 

ἡπαπρυίαῦ : πᾶπὶ ραγίϊοα]αθ χαί --- τὸ πππαπδηι ἰπίθυ 886 σΈβροη- 

αἀθηΐ, Ἰοοίαπιθ ἴῃ απῖθτ5 ποὺς ἤθυὶ νἱάθίπν (ΟΠ. 2348. δορί. 580) 

ΔΠΠΤΟΥ ΘΧΡΟΠΘΠΑΙ βιπί. 

19 πόντου Μ. ον. ΤΌΣΗ. ὑπέρ τε πόντου γατὰ π. π. αοῖμ, 

6 ὙΥΙΘΒΘΙΟΥῚ ΟομΪθοίαγα, ατιϑπι ΘΓ πη ΡΙΌΡΘΩΙ μοι] ἴῃ Πρ Ίταν. 

80 βουχολούμιενος 5010]. ᾿πίογργθίδίτν σεριέπων, Ἠθυτα. ρα ββῖγθ 

δοοῖριῖ, ἔρτιδίγαί ἸΔθΟΥΒ. Β᾽ σἸ βοδίϊομο. 

81 ποτὶ πτόλιν παλλάδοσ, ϑιρτα Δαβουῖρι5. Πςουῖβ. 8΄ α΄ ἃ 

ὙΘΥΤΠ ὙΘΥ ΟΣ ΟΥ̓ ποτ ἰηα]οαπάμπιῃ, Μ. 
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ΟΡΕΣΨΗΙΣ. 

"ἄναξ ᾿πολλον, οἶσϑα μὲν τὸ μὴ ἀδικεῖν" 86 

ἐπεὶ δ᾽ ἐπίστᾳ, καὶ τὸ μὴ ἀμελεῖν μάϑε. 

σϑένος δὲ ποιεῖν εὖ φερέγγυον τὸ σον. 

““ΠΟΖ“2ΩΝ. 

90 Πηέμνησο, μὴ φόβος σὲ νικάτω φρένας. 
σὺ δ᾽, αὐταδεῖφον αἷμα καὶ κοινοῦ πατρὸς, 

Ἑρμῆ, φύλασσε" κάρτα δ᾽ ὧν ἐπώνυμος 90 
πομπαῖος ἴσϑι, τόνδε ποιμαίνων ἐμὸν 

ἱκέτην. σέβει τοι Ζεὺς τοῦδ᾽ ἐκνόμων σέβας, 

95 ὁρμώμενον βροτοῖσιν εὐπόμπῳ τύχῃ. 

81--89 Οτδβίθβ τπηοθβ  ββίτηῖβ νου θ15. βιρυϊβοαΐ, 5101 ἀθὶ ῥσο- 

ΤΪΒ518. ΠΟ ΟΠΊΠΪΠΟ 58 15Πουϊ, 564 6888 απο αἰίσα τοαυῖταί, Θαοᾶ 

Πα τπιΔ 40 τηδ]ουττη ἤηθηι ΡΟ] οΘαΐαι, 56 ἀρΉΟΒΟΟΙΘ 6] ἀϑαυζαΐθμα; 

ααοά 1ζοττιπ ΕἾΥΠ5. ΟΡ] ]οΪαί, 56. ΟΥ̓ΤΘ αὖ οἴ πὴ ΡΘῚ ΠΟΟ τηϊβουυῖ- 

ΠΛ ἰθΠρΡι8. 81 οαχαιι Παρθαΐ, Ορρομτιηίιν οἶσϑα οἱ μάϑε : 

1Ππ4 ἀδυγραΐαν ἀθ ἴἰ5 ατιὰθ ἄθιιβ πὶ ῥγοΐθβϑιιβ ουαΐ, ποὺ 46 115 

απδθ δάμπιιο ἀοβιἀοσδηΐαν. ΗΒ ΑΡΟ]]Ὸ ᾿ΐα γοβροπᾶοθί, τὶ Μογοασ τη 

Οτὐοϑίὶ οοπλϊΐθιη δαἀάδΐί. --- Οδἔθυιμι μὴ ᾽δικεῖν οἵ μὴ ᾿μελεῖν Μ. 

μαάδιχεῖν οἱ μάμελεῖν πα. ΌΘΑ]65. ΡῸΣ ογαβίη οοθαπξ, 46 Βουῖ- 

Ῥομαὶ Ὧὸ ρχοππηδηαὶ ταύϊοηθ ποὰ Θοηβίδί. 

94 Ὑυϊρὸ ἐκ νόμων. Ἐθοίο Ηθιτα, ὑπθίαγ Πθγογαμη βοσὶρέα- 

ΤΆΤ ἐχνόμων; τηΐητι8 γϑοίθ βρη Πολτὶ αἰΐ τ ἸΒθυ]οοΥ ἀϊδ ΠΟ ἄθθ 888 

ΒΟΘΙΘΥΑΙΒ ἃ βάρ οοχηϊίθ δα] 5, Ηοο αἰοῖς ΑΡΟ]Ϊ]ο : Οοηιξαγε 

βερρίϊσονι. «πριίον ἦρδε οοἰἶϊε απο οαϊοσίνιις «ἰοὐτίαπι τουογθηίίαην 

(πἰβουϊοου ἀϊατὴ), φάθ αὐοδὲ πιογίαἰϊῥιις Ξκαἰμίαγὶ ἐἰίπιογίηι ἐμξοία. 

ΜΙβοσα ποιηϊοϊάαγαμη ΘΟΠαΙΓο, Οχ]θριιπι οὖ ἃ οἰ πὶ ΘΟΙ ΠΏ ΪΟΠΘ 

ΘΧΟΙ 815, Ψονυβ ταϊβουϊοογάϊαιη τηογοχαΐ : υ. ἰηΐτα 424, 088, ὕἱὲ 

Βίο σέβει ἐχνόμων σέβας, 5ῖς ν. ὅ19 τοκέων σέβας εὖ προτίων. 

Τμοοῖβ οομπίθχίαβ δῦ ΔΙ ΊΘΓΒ ΤΘΥ ΠΟΥ ΘΔ ΘΥΠΟΙΤ Πα 19. Υ9Γ- 

Βι 1} ΡΟΥΘ Ἶ8, ααϊθιι8 ἀἀαἰτασ οἸδιιβα]α ΒΘη σα, 
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ΚΑΥΤΑΠΗΝΗΣΤΡΑ͂. 
) ᾿ Ν » ω 

Εὕδοιτ᾽ ἂν, ὧν, καὶ καϑευδουσῶν τί δεῖ; 
3... Ἀυναθη ξύλοις, (α σλιχος ἘΦ)» Ὁ 9 , ἐγὼ δ᾽ ὑφ᾽ ὑμὼν ὧδ᾽ ἀπητιμασμένη 95 

ἄλλοισιν ἐν νεχροῖσιν, ὧν μὲν ἔχτανον 
ν᾿ 2 - γ ΒῚ ! 

ονειδος ἐν φϑιτοῖσιν οὐκ ἐχλείπεται, 

100 αἰσχρῶς δ᾽ ἀλῶμαι" προὐννέπω δ᾽, ὑμῖν ὅτι 

ἔχω μεγίστην αἰτίαν κείνων ὕπερ" 

96. 5080]. Ὁ μὲν Ὀρέστης φυγῇ οἴχεται ᾿Αϑήναζε πυϑόμενος 

(1. κρ ἐϑιησόμενος)» αἱ δὲ Ἐρινύες μόναι χαϑεύδουσιν ὑπὸ πόγου 

ἴδως καὶ ᾿Απόλλωνος (4468 : δεινῷς ῥέγχουσαι, Υγ61 {816 4π|4), 

τοῦ τραγωδοποιοῦ τοῦτο ἐπιτηδεύσαντος, ἵνα διὰ τούτου ἐμφαίνῃ 

τὸ ἄγριον αὐτῶν χαὶ χαλεπόν. πῶς δὲ διεγείρονται; οὐχ ὑπὸ 

᾿Απόλλωνος οὐδὲ ἐφ ἑαυτῶν, ἀλλ᾽ ἐν ἄλλῃ φαντασία " ἐφίόταται 

γὰρ τὸ εἴδωλον Κλυταιμνηότρας καὶ μεμψάμιενον ἀνεγείρει; ὥστε 

ποιχίλαις φαντασίαις πεπύχνωται. 

98 Τὐριὶ ὡς. Βομθ Τυγνμῖε, ὙΥΔΚοῆ614, Ηρτμι., Ὀϊπᾷ, ὧν 

γ Βα πϑυτιηΐ 6 ΒΟΠΟ]ο : ὑπὲρ ὧν ἐφόνευδσα ᾿Αγαμέμνονα; ἀπωσαύϑε'" 

καὶ οἱ ἐμὲ φονευδαντες οὐκ ἀτιμάζονται. δοα πο ἀοΡοΡαηΐ νοὺ- 

[616 : »118 Π0ὴ ἀθβθυπηῦ ΟΡΡΙΟΡ Ια ΘΟΥΤΙΠῚ ΠπῸ5 ΟΟΟΙΑΙ. “. Οϑηθίϊντιβ 

ὧν εδὲ ρϑμθυῖβ ποαϊγίαβ οἱ ὧν ἔχτανον ὄνειδος, ἷ. 6. ὧν ἐδραόα 

ὄνειδος, τοῦ φόνου ὄνειδος, ἀϊοίτιπι οδὲ τι ἀξίως ἐκείνων ὧν ἐναυ- 

μαχήδσαμεν ἀρια Αὐβίορῃ. Δόμαση. 017. Ἠοο 5610]. Ἰπτο]Π]οχὶϊ οἵ 

δὐποίαϊο ρτοχίηα οομῆημιαθῖς, Ορρουΐία παϑοῦσα δ᾽ οὕτω 

δεινὰ πρὸς τῶν φιλτάτων. 

100. 101 Τιοροθδίαν προὐννέπω δ᾽ ὑμὴν οἵ χείνων ὕπο, απ Ὲ8 

ΒΟΡγ ΔΙΪΒ., ἸΠᾶΡΠ0 Πιἰαίτ ΘΧοΥβὰ ἃ ΘΥΡΪ5 προυνγέπω δ᾽ ὑμῖν, Θδᾶθπι 

4πᾶθ τηοἄο πϑύγοβο αἰχογαΐ, ᾿πϑγίπιβ γθροίοσοί. Ὑουβῖθτιβ ἰγδ8- 

ΡΟμΘμ 15. Ὡ1}}}] ργοβοίτιν, βου θοπάτμ χείνων ὑσεὸ (θ᾽ πουῖβ πθὰ- 

{1π|8, αὐ ὧν ἔνγτανον) οἵ ὑμῖν ΠΟ ΟἸΙΠῚ προυνγέπω 564] οἴπ αἰτίαν 

ἔχω Ἰαυρομηᾶπμι. δ οἤίοον πῖ6 ὑ05 ργαθοίριο εἰ ἐἰΠὶς γείεις σπρανο. 

Εὐτδθ θη, ΘΧ αὸ ΡΥ Πηππὶ 566 1π|5 ἴῃ Ρο]ορίάατιιπι ἄομιο ΟΟΤα- 

τηἰβϑίη δύ, απ} Δ]105., ἰππὴ ΟἸγίδοπποβίσαπι δα πονὰ ΒΟΘ]Θ ἃ 

ἰηβθραθαηί. Αα σϑηῆὰβ αἰσθηᾶὶ «ιοᾷ αὐτποῦ, αἰτίαν ἔχω πος Ιοθο 

8 
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παϑουσα δ᾽ οὕτω δεινὰ πρὸς τῶν φιλτάτων, τοῦ 
οὐδεὶς ὑπέρ μου δαιμόνων μηνίεται, 

χατασφαγείσης πρὸς χερῶν μητροχτόνων. 

106 ὅρα δὲ πληγὰς τάσδε καρδίᾳ σέϑεν" 

εὔδουσα γὰρ φρὴν ὄμμασιν λαμπρύνεται, 

ἐν ἡμέρᾳ δὲ μοῖρ᾽ ἀπρόσκοπος φρενῶν. 1τυῦ 

ϑοίγο αἀϊοίπμη οδῦ, πὶ Ῥγοιη, 44 μέμψιν οὔτιν ἀνϑρώποις ἐχων. 

ΞΌΡΗ. ῬὨ1]. 822 ἔχεις ἐγχλημ᾽ ᾿Ατρείδαις. Τῆπο. 1, 26 πάντων οὖν 

τοὐτῶν ἐγκλήματα ἔχοντες οἱ Κορίνϑιοι. ῬΙαῖ. Μοποχ. Ρ. 2485. Α 

ἔπαινον ἔχουσι, ἰαμαπί, ααὶ Ἰοοῖι5 ποπ ἰπ!6]]Θοὕτπιβ. 80 1 ο ΡΥ ΘΕ Πθιι8 

βΒ'ηθ. οδτιβα ἴῃ ἰπΘ ΡΟ] 1 ΟΠἾ8. ΒΠΒΡΙ ΘΙ Ομθὴ δααποῖιβ οδί, θᾶ 

Ραβδῖνο ΡΙαί, ῬΗΠ. ρ. 22 Ο ἕξει σου ταὐτὰ ἐγχλήματα. Ἴλιο. ΤΠ, 

41 τῷ ὑπηκόῳ χατάμεμψιν ἔχει. ϑ΄ῖο οἰΐαπι ὑποψίαν ἔχειν, συγ- 

γνώμην ἔχειν» ὀργὴν ἔχειν, 118 5᾽ σ᾽: Ϊ Πα ύπι) Δι ριιθιθη μα θΘηΐ, --- 

Εὐίδιη ΒΟ 0111 Βαρτὰ 1111 δποΐου κείνων ὑπερ 16 ρ͵Ὶ556 νἹ θυ] ροίοβί; 

χείνων ὕπο παραὶϊν ααὶ μπΐο νουϑιιΐ δἀβουῖρδὶῦ χαὶ σφαγεῖσα αἰτιῶμαι 
« 

υ ΐ 
ἀοίουϊοσαμι Ἰθοϊίΐοπομι σαϑοῦσα γ᾽ (Υ. 102) Ἰπτογργθίδξαν, 

;»»ν - 4) 2 ᾿ 5 τ τε Β 
π᾿ αὐτῶν τῶν περὶ Αγαμέμνονα; Ιἀθιηστιιθ, ῃἰδβὶ [Ά]1οΣ, ᾿τόστιηι 

106 καρδίαι (4 ΡῬυίπια τπᾶπιι χαρδία) Μ. ὁοᾷ εὐνν, χαρδία 

Ῥαινν οὐ Ὁ. ΜἅπΠονυ. Αἱ ὅρα οἱ ἀχούσατε νοΥδιβ 117, αἱ δτῖο 

οϑὺ δας πούϊουβ, ᾿πΐο . 56 τοϑροηᾶθηΐς,. Εὔα ταΐπῖ8 ΡΤΟΡΑΤῚ ρμοίοβί 

Ηουτπᾶπηΐ οοπθοίιτα χαρδίας ὅϑεν, ἃ Τϊπάονῆο τθοθρία, ἃ ΜΆΠοτο 

οὐ Βοβοθιηδηηο Τ]ΘΥο το]θοία, Ηοο αἰοῖύ ΟἸγδθιηποβίσα : δρθοία 

παος υμΐηπονα, δῶ ααϊᾶθηι γαύϊοηθ απ (ΟΥΤ 6 Ὼ5 ΒρΘοΐαγο Ροΐθβ, σογθ 

{0 (οΧχ γνοϑίθυιιπι ΡΠ Β᾽ο] ρα Ποία ΡΥῸ πιθηἐϊς ἀοὶο αἸοῦιΠ,). 

Φαδο βϑατιθηίθι5 ΘΧΡ Ιου, 

100. 7 ὄμμασι οἱ μοῖρα πρόσχοποό βροτῶν Μ. ϑιθᾷ 8080]. 

ἐν τῷ καϑεύδειν ὁ νοῦς ἀκριβέστερον ὁρᾷ; μὴ παραπλανώμενος τῇ 

ϑέα οἷ ἡ τῆς φρενὸς μοῖρα οὐ προορᾷ ἐν γπέραν ἀπά ΤΆΓη. ἀπρό- 

ὅκοπος, Ηδῦπι. φρενῶν Ορίϊπιθ τοϑυϊταθυιπί. Ομ Αρ. 104. οἱ 

αυδθ Ῥίπᾶαγιιβ ἣν, 90 ἀθ δηΐιπα ργδρᾶϊοαϊ : εὐδὲὶὲ δὲ πραδδόντων 

μελέων; ἀτὰρ εὐδόντεσσιν ἐν πολλοὶς ὀνείροις δείχνυσι τερπνῶν 

ἐφέρποιόσαν χαλεπὼν τε χρίόιν. 
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ἢ πολλὰ μὲν δὴ τῶν ἐμῶν ἐλείξατε, 

110 χοᾶς τ᾽ αοίνους, νηφαάλια μειλίγματα, 

καὶ νυχτίσεμνα δεῖτεν᾽ ἐπ᾽ ἐσχάρᾳ πυρὸς 

ἔϑυον, ὥραν οὐδενὸς κοινὴν ϑεῶν. 
καὶ πάντα ταῦτα λὰξ ὁρῶ πατούμενα. 110 

ὁ δ᾽ ἐξαλύξας οἴχεται νεβροῦ δίκην, 

11 χαὶ ταῦτα κούφως ἐκ μέσων ἀρκυστάτων 

ὥρουσεν ὑμῖν ἐγκατιλλώψας μέγα. 

ἀκούσαϑ᾽ ὡς ἔλεξα τῆς ἐμῆς περὶ 

ψυχῆς, φρονήσατ᾽, ὦ κατὼ χϑονὸς ϑεαί. 115 

ὄναρ γὰρ ὑμᾶς νῦν Κλυταιμνήστρα καλῶ. 

ΧΟΡΟΣ. 

120 (διυγμός.) 

108 Μογβιθη οχοί 1558 βἰδίπο, ὑϑύϑιι 97 511} 1]Θγὴ, ατιο [ΘΙ ΠῚ 

ἘΠῚ}: 115. ΒΟ ΠΟ]Θ ἢ 8 Π| ΘΧΡΙΟΡγαν, ΝΘαπθ. ἰδιηθη ΠΡ ΎΘΥΪ ΠῚ ΘΔ ΠῚ 

ΔΌδααθ ΠΟΘ ὙΘΥΒιι ΟΥ̓́ΔΕΙ ΘΠ) βίδιθ. ΡΟ586, αιιδτηαπδηι Δα 1ἴο πλ0]{τ|5 

Ργοοϑαϊς ; 564. Ἡππηθ νι. ταῖϊο Ἰδοιιπᾶπι οΥἱηοῖτ, Ναιη ὙΘυΒθτ5 

Β6Χ οἱ 5 ἰουπὶβ 96---ΟΥ γοβροπάθῃί συϑῦϑιιβ ἀποάθοϊμι 108---119, 

᾿ἰβάθιη αὐτου} 15. ἀἰβί πο, 

110. 11 γιφάλια οἷ γυχτὲὶ (ΟΧ νυχτὸ ἰλοΐαμι) σεμνὰ Μ. 

112 Ξ6}0]. ἐν ἦ οὐδεὶς τῷν ϑεῶν ἐχοιγώνει τῆς ϑυσίας ὑμῖν" 

ἐν γὰρ τῷ μεόονυντίῳ μόγαις ᾿Βοινύσιν ἀπάρχονται. Π)6 δοοιιβαῖϊνο 

ὥραν (φορὰ ποῃ εϑὲὶ ἴῃ ὥραν τηπίαηάτμ) ΗΘμλ. ΘΟΙΪΟΥΥΙ προ 

ΕἸ]. δα ἔπι, Βάσοι. 722 : αἱ δὲ τὴν τεταγμένην ὥραν ἐχί-- 

γουν ϑύρόον ἐς βαχχευματα. 

116. 10 ἀρχυδμάτων οὖ ἐχχατιλλώψαό Μ. Οοτν. Ταγη. ὅ'0Π0]. 

χλευάσας; ἐγγελάσας " διὰ δὲ τούτων ἐρεϑίξει αὐτας. 
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ΚΑΥΤΑΠΗΝΗΣΤΡΑΩ͂. 

μίζοιτ᾽ ἂν, ἁνὴρ δ᾽ οἴχεται φεύγων πρόσω" 

φίλοι γάρ εἰσιν οὐχ ἐμοῖς προσεικότες. 

ΧΟΡΟΣ. 

(μυγμὸς.) 120 

ΚΩΥΤΑΙΜΝΗΣΊΤΡΑ͂. 

ἄγαν ὑπνώσσεις κοὺ κατοικτίζεις πάϑος" 

120 φονεὺς δ᾽ Ὀρέστης τῆσδε μητρὸς οἴχεται. 

ΧΌΘΡΟΣ: 

(Ὡγμός.) 

ΚΑΥΤΑΛΙΜΝΗΣΤΡΑ͂. 

ὦζεις, ὑπνωσσεις οὐκ ἀναστήσει τάχος; 
, " Ν , , 

τί σοι πέπραχται πρᾶγμα πλὴν τεύυχξιν καχὰ ; 125 

121.) 22. ΤΡ τι ἀνὴρ οἱ φίλοις γάρ εἰσιν οὐχ ἐμοὶς προσίχτορες. 

ψαγῖα ἰθηΐαγιιηΐ ΥἱἹ ἀοοῖϊ, φίλοις γάρ εἰδιν» οὐν ἐμοὶ; προσίκτορες 

Ηρ. Πῖημ4. δα φίλον Οτγθβίθπι 1Π] ΠΉ 1 Οἰ Ββ᾽σητπ) ΑἼΟἱ ΡΟ556. π|Ὶ 

πορανὶ ΟΠ}, ἢΪδὶ ἈρρΘΙ]] δύ οἾ8. ἀΘΟΥ ὈΙα5. ΡΟΣ δ Πθΐοῃ, τί 

ν. 102, εἰρηιβοθίανῦ,, παῖ ΥῸΧ -προσίχτωρ οδαϊξ ἴῃ θᾶπιὶ ατιᾶθ 

ΟἹ δθιηοδίσαθ οὐπὶ ΕἾΥΙΒ ἰηΐθγοραϊ ταῖο. Ἰμοπὶ οππθπάἀδίϊομθ 

Ἰοοττη γοδιϊ{τιῖθβο τὰ] 1 νἱάθου, Ἄἀηησος οηΐηι πανοῖ ποῦ πιοὶς βἰηεὶ- 

ἰες, 564 νἱρι]δηΐοβ θὲ ᾿ΠΡΙΡΥΟΒ. ]ηΐουθπιη Δ οοϊαϊξ τιὖὸ ΥῸΧ ΥΆΓΙΟΣ 

ἴῃ Ἰοσὰαπι γΟΘαΡ.]1 τιβι αι βυιοοθάογοι : ΠϊῸ 51 ΠΙΌΥΔΥ ΘΥΤΟΥΘ στρού- 

ἐκτοες ϑουϊρίππ) ογαΐῦ, προσίχτορες ΘΧ 60 ἴΆοοσο ροΐογαῦ ΘΟΥΥΘΟΐΟΥ, 

αὶ ψοῦρὰ ἱκέτης, προστρύπαιος, ἰρδιιμ 1Ππ|4 προσίχτωρ π᾿ ᾿δὸ 

{0 ]ὰ ΥΘΟΌΤΥΘΥΟ ΤΠ ΘΠ] Ϊδδϑί. 

124 19)1πᾶα. κατοιντίζει; 00]]. Ῥτοιῃ. ν. 360. 

127. 128 Ο. ΜύϊπΠον ὠζεις ὑπνωσσουσ. Μοχ ϑίδη], τέ δοι 

πέπρωται, ΝΥ ακοῖ. τέταχται. ϑ'04 ρογίδοϊαμπι ργϑοβθητβ γὶπὶ ΠΑΡΡΟΤῸ 

νἱἀοίαγ. 
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ΧΟΡΟΣ. 

(ὠγμός.) 

ΚΑΗΥΤΑΙΠΜΝΗΣΤΡΑ͂. 
! ͵ , ! 

1380 ὕπνος πόνος τὲ χύριοι συνωμόται 
» , 

δεινῆς δρακαίνης ἐξεκήραναν μένος. 

ΧΟΡΟΣ. 

(ΠΠυγμὸς διπλοῦς ὀξύς.) 

λαβὲ λαβὲ λαβὲ λαβὲ, φράζου. 180 

ΚΩΥΤΑΠΗΝΗΣΤΡΑ͂. 
! - ς! 

ὄναρ διώχεις ϑῆρα, κλαγγάνεις δ᾽ ἅπερ 
! ᾽ ν 

13ὅ χύων μέριμναν οὐπτοτ᾽ ἐχλίτων πόνου. 
-» , , ! ! 

Τί δρᾷς; ἀνίστω, μὴ σὲ νιχαάτὼ πόνος, 

μηδ᾽ ἀγνοήσῃς πῆμα μαλϑαχϑεῖσ᾽ ὕπνῳ. 
γ Ξ 5). .οἹ ΟΑΓΕ ξ 
αλγησον παρ δνδίκοις ὀνείδεσιν 185 

τοῖς σώφροσιν γὰρ ἀντίχεντρα γίγνεται. 

140 Σὺ δ᾽ αἱματηρὸν πνεῦμ᾽ ἐπουρίσασα τῷ, 

180. χύριοι συνωμόται δηΐ δοοὐδ ἰοηίηιῖ, χα 8. ΘΟΉ 7 αν. μα. 

ὁεί, αὖ ἰηῖτα ἀγνιόμα χύριον φόνου. ΟΟπίτα δαπα οὖ 1ρηΐ5. ἀἸουμηταν 

Β0ΟΙ [50]. Αρϑιη. 621 : δυνώμοσαν γὰρ; ὄντες ἐχϑιότοι τὸ 

πρὶν» αὖρ χαὶ ϑάλασσα καὶ τὰ πίότ᾽ ἐδειξάτην. 

199 Ηΐυ7}15 νούϑιιβ σπᾶθ τηθηβιιτα ἔπους, πο ᾿ἰαπιοῖ, Π1π4. 

ὀοηΐθοιῦ Α. λαβοῦ λαβοῦ. Β. λαβοὺ λαβοῦ. Γ. φράξου λαβοῦ. 

184 ΤΑΡὺ] χλαγγαίνεις, ἀπιοα ὑπούπν Ηθυῖη. Ὀ1πα. κλαγγάνεις. 

188, 139 ὀνείδεσσιν οἱ γίνεται Μ. 

140 ΤιΡΥὶ οὐδ᾽ αἱματηρὸν. Ἐπιομπα. Ῥθαγβοη. Μοὸχ σῷ, αποά 

ἸΟΟΙ 51121165. {πο} γ᾽ θηίι, ΠΟ ἀτι51Πι Πλπίαγθ, ααδιησ]ιδηι Ε]οΥ- 

ΠΟ ΠΟῺ 51π0 Οδιιδα διβρθοίιη) ογαΐ. ΕΠ 1116 αὐ! ᾳθηῖ βουῖρδι 

τῷδ᾽ ἕπου, νοΥδὰ 142 ἀπίθ 141 οο]]Ἱοοαΐο, αιιὰ {τα ] θούϊομο οὐ δίϊο Βα 

ν]β 1 ΡἸρ ὑπ}, 
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ἀτμῷ κατισχναίνουσα, νηδύος πυρὶ, 

ἕπου, μάραινε δευτέροις διωγμασιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

5 ᾿ 

Ἔγειρ᾽, ἔγειρε καὶ συ τῆνδ'᾽, ἐγω δὲ σέ. .40 
[χὶ γν δῇ 3 , ἷ᾿ “Ἐπ 

εὐδεις ; ανίστω, καπολαχτίσασ᾽ ὕττνον, 

1418 Εἰ αριιβοϊία (πὶ ἐἰϊϊαηι., μ οφο 6 Θαϑξιϑδοῖίο. Ἐχ πος Ἰοθο 

ΒΙοΙΗ6]4 αἰϊΐαπιθ, ααϊθβ ΠΡΟΥ ἀοοθβδὶὶ Ηαγίπηρ, οἰβοουθ οοπᾶ- 

Ὀαηΐαν ἴῃ Πδο ἔθι]α ἰγθ5. {556 ΟΠΟΥ ΡΘυβομᾶβ, ΕἙΣ γι, αὶ 

γα]ρὸ ἰγϑατξιν, ΠΠΠΊΘΥῸ ΘΟΠΡΥιΘΐθ8. ΑἸΙΤΟΥ ΒΟΒΟ]Ἰαβίθβ, αὶ Ἰηΐγα, 

ν. ὅδ4, δ νοῦθᾶὰ πολλαὶ μέν ἐόμεν δἀποίαν!ῥ : τοῦτο οὐ πρὸς τὰς 

τρεῖς, ἀλλὰ πρὸς τὸν χορὸν" ιε΄ γὰρ ἦσαν. ϑδηθ ΠΥ ροΐοβὲ πἰ 

δΥδηπ]δί!Οι5. Βιιαγη ῬΟὐϊτπι5. ΘΟ" 6 οἴπσατη ατιατη ΘΟΘΥ τη ΥΘ1 ΠΙΘΙΠΟΥ 8 ΠῚ 

ΒΘΟαΐτι5. δἰΐ, ααΐρρο απἰ βοϊσθῦ που ὑγαρΊοαμ, ᾿η46. ἃ ΚΟΡΠΟΟΙ 5 

Ῥο ββίπησιη δοίαίθ, ὁ αὐϊηάθοϊη) ῬΘΥΒΟἢΪΒ ΘΟΠιροβίϊαιη ἔτι1586. 

γοστπι σγουρὰ 1ὰ πολλαὶ μέν ἐόμεν, Ἰϊοπηαιιθ, απο γν. 48 Ἰορτιηΐατ, 

λόχος γυναικῶν, ΘδἰοΥ ΔΤ τηδΊογθιὴ Βρο βοαπῦ, οὐ ΟΠΟΥῚ ἴῃ ἐγᾶροο- 

ΑἸ. ΟΊΆΘΟΙΒ 1ἰ ογδηΐ ΟΥ̓ ἀΠΠ65 ᾿ΠΘΘΒΒ115 Τηοΐ8, αἰ 46 ΠΠΙΠΊΘΙῸ ἴ6- 

ΠΔΥΪΟ π6 ΟΟρΊἑαΥΪ αὐϊάθιη ροββὶί. [πὸ ἴρϑὰἃ οὐομοβίσαθ βραίϊα ἰδ πὶ 

οχίσιιαπι ομοστη τοϑραθθαμί, Επουϊηῦ ἰρ τι: ἴῃ ΤᾺ θ.]ὰ ποβίσα βῖνο 

ααϊηάθοΐηλ οποχθιΐαθ, αὖ ΒΟΠΟ]Ἰαβίθβ ἰγδαϊαϊς, βῖνθ, απο ΘρΡῸ διι5ρὶ- 

ΟΟΥ, ἀαοάθοϊπη, βΒἰοαί 1 ΑρΑΙΠθιηΠΟη0 (Υ. ἰηἴνα δὰ ν, δδθ οἱ δὰ 

Αρϑι. ν. 1289); ἤθαῖιθ γἱᾶθο αἱ ομβίθί πθ οὐ ΠΟΠΠ]115. ΥἹΣῚΒ 

ἀοοιῖβ οχ Βοὺ ΠΌΠΙΘΤΟ ἰγ88 [886 ΕἾΥ88. ῬΥΪΠΟΙΡΟΒ., ΤΟ] πιὰ 5 

τα ηἰβίταβ ογθάδιηιιβ. ὅ'Θα πὶ οπογθαΐαθ, φποίοαπαιο ἔπουαηΐ, ΠΟ 

ΟἸΏΠΘ5 Βἰπλι!, ἤθατ6 ᾿πδίσιιοβ οὐ] θ 118, 564 ΒΡΑΥΒΙΠ, ὅποράδην, 

ΡΥΟαΙΒ56. παυγδηαν ἴῃ Ια ΑΘΒΟΥἹ Μοάϊοθα, Ηοο δα βοοῦηᾶιιῃι 

ΟΒΟΥῚ ᾿αἰτοϊςαπι (ν, 245) ΠΟΠ11}1 τού] στα, πθαπ6 ΠΘΡΑΤΙ ρΡοΐθϑί 

101 ἰΐζθσαση. ἔπη α] ποβῖ 8 δάνθηΐγο Ἐπιυ 5. βύθαϊο ρουβθατθηαὶ ἀὉ- 

γορίαβ. ὅ'8α ἰάπιθ ῬυΪπητπὶ μου ἰπίσοϊίιπι ἄϊοῖς Ὑἱΐαθ βουϊρίου, 

ααθπὶ 56 οι ΡΥ ΌΠΠΟΙ βία πθηιιβ, Ἐπ }185, αἀπᾶθ ἀθη 008 ΘΧΡΘΥ- 

δἰδοδηΐαν, ἀθθ 6 05. οἰϊατη ΓΟ Θάογο, 
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1465 ἰδωμεϑ᾽ εἴ τι τοῦδε φροιμίου ματᾷ. 

Ὶ , ͵ 

Ιου ἰοὺ ποπαξ. ἔπαϑομεν, φίλαι, -- 
δὶ - ν ͵ , 

ἢ πολλὰ δὴ παϑοῦσα καὶ μάτην ἐγω -- 
φοι ἐπάϑομεν πάϑος δυσαχὲς, ὦ πότοι, τά: 

! , 

ἄφερτον χαχον. 
» ͵ 

150 ἐξ ἀρκύων πέπτωκεν οἴχεταί ϑ᾽ ὁ ϑῆρ. 

145 ΤΩΡ] εἰδωμιεϑ" - ΟἸγίθιηηθβίαθ οαπη ΕἾΙ}118. ἀογτηϊθηί- 

Ρ5 «πᾶβϑὶ ΟΠ] πατη ΘΟ ΡΥ ΘΠΘμαϊζπι: ἀπά θτι5 γυβιιαπι [18 [6 Υ- 

που, ἀπδθτιβαιιθ Ὀ15. ὈΙΏΟΥΤ ΤΙ Ὑουβῖθτιβ Ρϑυοα 5, ϑθαπίζαν οἶδιι- 

5.14 ἀπογτη θυ πῖοητιηι, ΟἹγ οι ποβίναο οομογίαίο, συ. 140 ---142, 

ααἱθὰβ Εὐγῖδθ ΘΟΥΥΡΠᾶθαθ ὑΘυϑτ5 τοὐθπι, 142---140, γοβρομαογί. 

ΕἸΣΙ Υ Τα ρϑιμλίτι5, πὶ Βο]θηΐ 1 θυ) οἴ 0 η65., 5᾽ ΠΡ ]ΟΥ ἢ ὙΘΥΒΊΠΠΠΙ 

Ἰοσὰπὶ οθ ϊπϑηΐ, αιιδιηαθδιη τ !οι] 6. ΒΟΠΟ]Ἰαβίθβ πηθίυ τι ΡΥ ρὶ- 

ΒΥΔΡΠα5. μυγιιός, ὠγμὸς, μυγμὸς διπλοῦς ὀξύς, ααῖθιιβ. ρϑταϊίτβ 1111 

ΒΙρ!1 Ποϑη ιν, πη ΠοὐδΗ 1, ΡΥῸ ΤΠ ΠΟΠΙΘ 5 οἱ αἰπηθίσο Ππαροί. 

146 Οδτηθη απο βθατῖπι πο Ὑἱαθίμπι ἃ τοῖο ΟμοτῸ οδη- 

ἰαύπιπι 6586, ααδιηα αδπι ΒΟΠΟ]οΝ : χομματιχὼς ἕκαστον χατ᾽ ἰδίαν 

προεγνεμτέον. αἱ γὰρ διακοπαὶ πρόσφοροι τοῖς παάϑεόσιν, ποὸὰ δᾶ 

δούαῃη ΒΟΘηΪΟτι πη, 504 Δ σΘητι5 ἀἸοΘμαῚ βρθοίαί. ϑίγορῃδυαπι ρΡδ- 

τἸοα]αθ Ἡδυτηδηη ἰπίου ααδίἐπογαάθοίμη οΠογθιιίαβ αἰβίσ τις, Ποίδβ- 

ῬΔ0} (46 Επππθηίδτιτη. Ἀπίο ΠΟΥ 115} Δ ΒΟΙΜΙ ΟΠ ΟΥ 5. οαπίαϊα5. 6586 

βίαταϊς, ἰθυύτπιτη [τη θ ἢ 5 ΓΟ ΡΠ γτη ΡῈ} ΠΕΙῸ ὉΠ ΘΥΒῸ ΟΠΟΤῸ ἀββιρηδί, 

-- Οδίθιτιμι σύπσαξ Μ. πόπαξ Θαϊίογο8. 

1417 Ἐροίθ 411] ὁῃου ραν ἰὐϊ θυϊαν, απιᾶτι ατιὰθ ἀπίθοθαθηία 

Βθαπθηίδατιθ οδηϊδ, 5θα ὙΘΙΘΟΙ ΠΘ. ΠῸῚ 58 115 γϑοίθ θχροπαίαυ, 

πολλὰ παϑοῦσα ἴοετο ἰἄοια οδὲ απο πολλὰ μαϑοῦσα, οἴ ποὺ ἴρδιαμι 

ξονγίαββθ υϑϑςποηάαη. [686 Ὑθίθυθβ τ τ]1115 58. αἸοαηΐ τη8]15. ἔυτιϑέγα 

βραἀοοίαβ (απΐ, 5] μαϑοῦσα ΘΠ Θ5΄, ἸΟΠΡῸ ΤΟΥ τιδιι {ττιδίτα 

᾿πηθιιϊα 8), ἰδιηαπδιη ταᾶθβ, ἀο010 οἰτουμιγθηΐαβ οβ5ὸ.. Κἴο μάτην 

5τιδὴλ σἰτ τϑίϊηθί, οὐ μἷο νουβτιθ Δοοθαϊέ δα σγϑυβιιβ ἈΠΕ Πϑίϊοὶ 56ῃ- 

ἰθητζίδηη, ἴῃ ατιο γραίας δαίμονας Εὰισῖδο 56. ργδοαϊοαμί. Οἵ. θᾶδπι 

Υ. 801] 544. 

160 ΤῊΡυὶ οἴχεται δ᾽. ΟοΥν. ΑΡΎΌΒΟΒ, 

, 
ὅτο. α. 
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αντ. α. 

ὅτρ. β΄. 
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ὑσνῳ χρατηϑεῖσ᾽ ἄγραν ὦλεσα. 

2 - ν , , 

Ἰὼ παῖ Διὸς, ἐπιίκλοπος πέλει, --- 
, ΄ 

γέος δὲ γραίας δαίμονας καϑιππάσω -- τὺ 
Ν «ς , , Ὑ Μὔ . 

τὸν ἱχέταν σέβων, αϑεον ανδρὰ καὶ 
- »" ! 

1005 τοκεῦσιν πιχρον. 

τὸν μητραλοίαν δ᾽ ἐξέκλεινας ὧν ϑεός. 
, - Ο Ἐῆν , Ρ 

τί τῶνδ᾽ ἐρεῖ τις δικαίως ἔχειν; 

γ ἐς 
Ἐμοὶ δ᾽ ὄνειδος ἐξ ὀνειράτων μολὸν 18 

ἔτυψεν δίχαν διφρηλάτου 

160 μεσολαβεῖ κέντρῳ 
« Ν , «ς Ν ,ὔ 

ὑπτὺ φρένας, ὑπὸ λοβον. 

πάρεστι μασιίκτορος δαΐου δαμίου τοῦ 
Ν Π ͵ , 

βαρὺ τὸ περίβαρυ κρύος ἔχειν. 

1506 Αρο!]ϊηῖβ [λοίπιιβ, απο Βαρουϊουθι8 ψΘυβίθιι8. ὙΑΥΙΘ 

βἰριυϊποδίαπι οταῦ, πος. νϑῦβιι. Ρ]απο ἀροϊαγαΐαν. Εοάθπι τηοᾶο ἴῃ 

ΒΌΡΒα 4 Ογθβεϊβ [ἀρὰ τατ]ῖα ΘΟΠΙΙΟ ΓΘ Βαμα γ, τὶ ᾿ρβδιη ΥΘΥΒΙ 

ἄθινιπι ρΘηα] πιο, ααὶ οϑὺ πτιῖο ἀη Πθίϊοιιβ, ἀροσίθ Θπα πα θδηΐ, 

Ψιᾶο5. ογαίϊουβ συαᾶτ8. οοβάοηῃ ΒΕ ΠΡ Β Βα 116. Ρ᾽ΘΠ611 88, ἤθατι6. ΟἸΠὴ 

ΒοΟΙΒΡΔΟΙΟ γουϑιη 100 οὐ 158 5θᾶθβ. ρϑυμηίαηαβ 6886. ΡαΓΆθΪ5. 

100 μεσολα βεὶ χέντρῷ »βααα]ο. {ποθὴ 415. πιθαϊτι πη ΡΥ 6 η- 

αἴ, ααὸ ἔουπιβ Ὑἱθγαν! τορίαπο ροβδιῦβ Ηρυτηδηη. 

102. 08 μαστίκτορος τ0]1 δα Εἰ αγδτη γοίουυθ. ΟἸΥ Δοπ ΒΕ Ὰ6 

ΘΟΙΥ ΟἾ8. 586 απα 81 ΘΑ ΠἾΠοΙ8Β. Πα ρ.6 110 ρυοα]βδπι ΘΟΠΟΥΤΘΒΟΟσΘ αἱοῖς, 

Ψοΐαπο, 86 δα βϑυπι 8 ΡΟ ἀθβίυβ ΓΔ ΠΟΤ 6 πὶ τϑοΐθ 5080]. λείπει τὸ 

ὡς. αϊᾶο ταῖγοῦ ΠΙμΔοΣΗΙ οΡοα ποὺ ἰοοο σνόοοθι δαΐου 6ὕ ἴῃ 

γοῖϑιι ἃ η ΠθῖϊοῸ αἱμάτων ἀδιηπδη 5. ΜΙΏΪ δαΐον δαμίου ποιὰ 

πυΐητι8 ΑΘΒΟΠΥ]θαπι υἱάθίαν ἀπαπι αὐτούσυτος αὐτόχλητος, αὐτό- 

ὅτογος αὐτοπήμων, παραχοπὰ παραφορᾶ, βοχορηΐα ἃ]1ὰ. πὸ ἢδ60 

σοι ηδίϊο Ομ Θἃ, πᾶ ΒΘ ΪαΥ,, βαρὺ τὸ περίβαου., ἴδ Θοη- 

οἴππθ ἠπποῖα οϑῦ, αὖ αἰΐθσα ἃἸτθυϑι ὑπθϑίατ. 



2ὅ 

Τοιαῦτα δρῶσιν οἱ νεώτεροι ϑεοὶ, 
106 κρατοῦντες τὸ πᾶν δίκας πλέον, 

φονολιβῆ ϑρόνον 

περὶ πόδα, περὶ κάρα. τοῦ 
πάρεστι γᾶς ὀμφαλὸν προσδρακεῖν αἱμάτων 

βλοσυρὸν ἀρόμενον ἄγος ἔχειν. 

170 Ἐφεστίῳ δὲ μάντις ὧν μιάσματι 

μυχὸν ἔχρανας αὐτόσσυτος, αὐτόκλητος, 110 

108 566. Κ610]. παρὰ τὸ δίχαιον τὸ πᾶν ἔχοντες. Ιάθτη ἔδγθ 

ἀἴοῖῦ ὙΠπογᾶϊ468 1, 40 : βίαιοι καὶ πλεονέκται εἰόί. ΜῸΟΣ νθῦθᾶ 

φονολι βῆ (ΠΠ0γὶ φονολει β7) ϑρόνον οπτῃ δηϊθοθάθηξθτιβ ΘΟμ ἡ πηρι- 

αν, απᾶϑὶ ργδθοθάογοί, ποὸῃ δρῶσιν; 564 τιϑέασιν : Οτοδίθ, απὶ 

ΕὙΥΠ5 ἀθνοίτιβ οὐαί, οοηίγα 715 ἴάβατπιθ τθοθρίο, Αρο]]ο Θοχητηῖβιύ 

αὖ 50] 1ὰπὶ Βπατη ((ογαθ απἱὶ ἔθου θαίαν ἀπ} 1]1ο115) ἃ Βαϊητηο δα 

᾿τη πὶ βΒΘΏΡΊΪη6 Β50ΠΠΠᾶγοῖ, Ηδθο ἃ} θὰ ΟΠ οΟΥΪ ρᾶιΐθ, α88 νθ 8115 

Βθατιθηΐο5 οδϑηϊΐ, ψαυιδηΐαῦ οὐ οοπβιϊηδηΐιῦ. Εδάθηη οϑὺ γϑίϊο 

ΒΙΤΟΡΠΔΘ, οἷ πᾶθο δΔη 15 ΟΡ πῶ τοϑροηαθί. [ἢ αἰγϑαιιθ δηΐθ σοῦθιη 

πάρεότι ῬΙθπθ ἱπίθυριπηρθηάπτη 6556, Ρ6η6 ἰπίο]]οχῖὶὶ ΗΘΔ ΠΗ, 

τηΐητιβ Ῥθη6 ἰᾶθπὶ 6 Ὑ͵δΚΘῆθ] 11 σοπ]θοίπτα βουϊρϑῖς. φονολιβῆ 

ϑρόμβον. ΑΙΠ φονολιβῆ ϑρᾶνον» φονολιβεὶ ϑάκῳ, 5[η8 ῃθοθϑβὶ- 

ἰαΐῖθ, ψαστη ἀοΟΠ 1 ᾿πἰθυάππι ΠΠΡΘΥΊΟΥ Θ᾽ ὑΘΒρΟηβίοπθτη δατηϊίδηΐ : 

γ. δά Αρϑιῃ, 1054. Βοίβρδοῃ οἱ Ὑγοβίρῃμδὶ, Μοθῖς, ΠΙ, ρ. 80. 

1609 αἰρούμενον Μ. ΑΡΥΘΡΟΠΙ οὐ θη δύ οηθηι ἢγτηδῦ ΒΟΠΟΙΙΟΙ ; 

ὥστε τὸν ὀφϑαλμὸν (. ὀμφαλὸν) ὄχειν αἱμάτων ἄγος ἐπάί-- 

ροντα. 

110. 71 μαντιδὼι οἱ ἔχρανατ᾽ Μ. {Π|πᾶ βομάισ, ποὺ Τατη. 

Θιηθηθαν. μάντι": ὅοι ΥΙΟΒο]οΥ. μάντι" δὸν ϑομο]6Πο]ά. μάντις 

ᾧ αοὔμ. ἰάθιπαθ ἔχραν᾽ ἀτ᾽ [υϊρί ἀαβοι]θ. ϑϑοιηάδμη ΡΟΥΒΟΠ ἃ ΠῚ 

ΒΟΒΟ] βίη Πδθτιϊβθθ ἀοοοῦ οι δα νοόθὰ ῳϑίσας ϑδαποίαϊο : 

ἡμᾶς, ὅσον ἐπὶ δοί. Ωυοᾶ 5 τὰοχ ἃ βθοιμᾶς δά ἰθυιϊαπη ρΘυΒΟΠἃπὶ 

ἰγδηβιῖ, ποὺ πθμληθιη οἴμπαοτ ἀοροί, 

4 

ἀὐε ἐς 



᾽ ,᾿ 
ΑΥΤ. Ψ - 
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παρὰ νόμον ϑεῶν βρότεα μὲν τίων, 

παλαιγενεῖς δὲ μοίρας φϑίσας. 

Καμοί γε λυπρὸς καὶ τὸν οὐχ ἐχλύσεται, 
ς ͵ »"Ἥ Ν " 3 2 - 

17 ὑπὸ τὲ γᾶν φυγων οὐ ποτ᾽ ἐλευϑεροῦται. 115 

ποτιτρύόπαιος ὧν ἕτερον ἐν κάρᾳ 
5 ͵ 

μιάστορ᾽ ἐκ γένους πάσεται. 

112. 18 παρανόμον Μ. Οοτγθοίαμη ἰπ οοᾶ. Ῥαγίβίπο δὲ ἃ 

ΒΟΡογίθ]1ο. Τοηάθ νυ]ρὸ Π]οίρας, ατὰ Δρρε]]δίίομθ τ αϊου]θ 5680], 

Ευτίαβ ᾿ρβὰβ ἀθδίσηδυὶ μαίΐαί, ϑβοῖία οἰμαπτιβ μοίρας, 601]. ν, 697 

παλαιὰς διανομὰς καταφϑίσας εἰ ϑθρί. 141 παλαιγενῆ .. παρβασίαν. 

1τ4. τὸ ΤΑῦτὶ χαμιοί τε. Ἀθοθρὶ Οαβδαθοπὶ οοηϊθοίαγαμα, Ηόστη, 

ἐμοί τε. Ἑογίαββθ ἀλλ᾽ οἷ τε. ΜοΧχ φυγῶν Ῥοϊβ., φεύγων ΠΡ, 

1710. ΤΊ ποτιτρύπαιοό δ᾽ ὧν . . μιαότορ᾽ ἐκείνου πάσεται Μ. 

ΤοΙθυΐ ραγίϊοαϊαμι. Ρχὸ ἐχείνου ΒδπΡ. ἐξ ἐμοῦ, βδβόθπι, αὖτ᾽ 
ἐχεῖ, Ηθτπι. ἐότιν ὃν, 8111 ἃ]ῖα, δᾷ Ῥ]αΐομθιι δαΐ αἸΐατα απθηᾶδᾶπὶ 

ΔΡυά ᾿ηΐθτῸ85. ΒΟΘ]θῦμη υἱηθίοθη μᾶθο τοίθσθηΐθβ. ϑ8ᾷ ΕπτῖὰΒ 

᾿Ρ588 ἃ τποσΐϊβ ΒΟΘ]ΘΥΠΠῚ ΡΟΘΠ85 Τϑρθίθσο ἰηἀθ ἃὉ Ηοχαθσο (11. 19, 

259) ΟἸΠ68 ροθίδβ οὖ Αθβοιυ]ὰβ ἴρ5886 (Υ, 822. 809) οοπβϑηξιηΐ, 

ἴο ΒῈ}Ρ ἰθυγᾶ Ὑϑσδῃι οὖ ῬγΟΡυϊδτη ΘΑ Β5θθπὶ 6586 ἀοοθηΐ 

(νυ. 818), πϑαὰθ 8116 ἀϊοπηΐ ν. 274 8644., ατιὶ υἱγὶβ ἀοοῦϊβ ἔγδπαὶ 

ἔαθγτιμῦ, ΒΘΩ6 801|0]. ὧν ἐναγὴς ἐν τῷ χάρᾳ ἑαυτοῦ ἕτερον μιάστορα 
λήψεται χαὶ οἱ ἐξ αὐτοῦ δίκην ἡμὶν δώσουσιν. Νάτι 6Χ Θὰ 1666, 
αι 560 611|8 ΒΟΟΙΘΓΘ ΡΥΟΡΊ ρα", ΟΥθβίθβ ἴῃ ΡῬΙΌΡΙ Πα τἾβ ἡρίδυϊ 8 

ὨΘίαυο αἰζουὶ Ῥγορίπαπιο ροΘπᾶ8 ἀλ 11, Τίδαιιθ, βομο]αβίθ ἄποθ, 

ΒΟΥΡΒΙ ἐκ γένους. Ἠδγίαηρτπι ἐν γένει δα ἐγγενῇ ΟΟμ 6 οἶββθ νἱᾶθο, 

απ ἰδιηθῃ οἱ ἴρβα ἴᾶθο τηλ]θ δά ἰῃΐεσοβ σϑίατ, Ὑογίθ : ἔρϑβε 

βδοοίογο ροϊϊμίιι5 αἰΐμην ἴτε σαρὶϊο σι βοοἰεσίμιθι δα 5μα ϑἰΐγρε εἰδὴ 

γρανανὶ!. 8ῖ. ἄἀθπιπι τϑοῖθ ἀϊοϊίαν πσάσεται οἴ Θοποίππμθ ὁρροπαῃ- 

ἴα ποτιτρύπαιος ὧν οἱ ἕτερον μιάστορα. Φαπροπάθππι ἐν χάρᾳ 

μιάστορα, πὶ βορῃ. Α]. 1815 ἐν ἐμοὶ ϑρασύς, 541]. Οαΐ, δ2 ηνΐδογί- 

οογος ἴηι {ὑγῖϑιις ἀογαγὶϊ, τιθασιθ Ορτιβ οϑὲ βομοθιιδηπὶ σοη͵θοίασα 
Ω , 
ῷ καρᾳ. 



2 ἢ 

“ΠΟΖΖ2ΖΩΝ. 

Ἔξω, κελεύω, τῶνδε δωμάτων τάχος 
»"ὝἬ 2 »"ὝἪ - 

χωρεῖτ᾽, ἀπαλλάσσεσϑε μαντικῶν μυχῶν, 180 
8 Ν " 2 “-» Ν 2 Ν "ἷ 

180 μῃ καὶ λαβοῦσα πτηνὸν ἀργηστὴν Οφιν, 

χρυσηλάτου ϑώμιγγος ἐξορμώμενον, 
3. ρὰ Ἐὰ τὰ χ, 4λ 4}5,.3..3...0....5 9. μ 2 Ν 
ανῇς ὑπ’ ἄλγους μέλαν᾽ ἀπ᾽ ἀνθρώπων ἀφρὸν, 
Ρ »"Ἥ Ἁ » ͵ 

ἐμοῦσα ϑρόμβους οὺς ἀφείλκυσας φόνου. 
᾿ , - , 

οὔτοι δομοισι τοῖσδε χρίμτηττεσϑαι πρέπει. 185 
537,25 τ τ 2 ἢ 

186 αλλ᾽ οἱ καρανιστῆρες ὀφρϑαλμωρύυχοι 

δίκαι σφαγαί τε σπέρματός τ’ ἀποφϑορᾷ 

παίδων κακοῦται χλοῦνις, ηδ᾽ ἀκρωνία 
, ᾿ τὰ 

λευσμὸὺς τε καὶ μύζουσιν οἰχτισμὸν πολὺν 

186 ἀλλ᾽ οὐ χαρανηότηρεό Μ., ΠΙπᾶ ὁουγ. Τατῃ., Πο6 ϑέδη]. 

186---89 Τ ΡΥ] ἀποφϑοραὶ οὐ χκαχοῦται. 11Π1ὸ βουγαίο, χαχοῦ 

τε χλοῖνις ἠδ᾽ ἀχρωνία Τατη. Οδηί. Πἰπᾶ. Ησοο βουγαίο, ἀσο- 
φϑορᾷ Ἐτίαγαί Μίη1οΥ Κομοθιηδηη 8111, βίηθ ἄπθῖο τθοίθ. Ὑατχίθ : 

εὐὲ ἀοοοίϊαπέ εἰ οσμΐος οἰοαϊιγι )ιφμϊαηέψμο, τὲ σαν αἰΐολια ριι6-- 

γΟΥμΗΣ 05 ροϑϑμηιθαίμν., αδὲ ηνοηινγα πιυματη" δὲ ἢὲ ἰαρϊάαίο 

ἐμιφοηυϊδοιηίημο εἰζρτίο βϑοιηάμηι βρίπαπι ἰγαπδῇαὶ (ἔνϑα ἀναύχολο- 

πίζονται 56}.01.. β'ιεα διηθιρίίιν ἄθ σοοῖριιβ χλοῦνις οἱ ἀχρωνία. 

ΠῚ ῸΒ ἀΌΡΙΟΣ ἴῃ 50801118 οχίδί ᾿ηξουργθίαιο : χλοῦνις ̓  ἡ ἀχμαία 

ἀποκοπὴ, παρὰ τὴν χλόην. ἡ, ἐπεὶ χλούνης (δῖο τοοίο Μ., ντ]ρὸ 

χλοῦνις) ὁ σῦς, κάπροι δὲ συνεχῶς εὐνουχίζονται, διὰ τοῦτο τὴν 

ἀποχοπὴν δυιχὴν εἶπεν, οὐχ ἀνϑρωπίνην. Μαμϊΐοβίιπι οβὲ 5ομ ]1ὰ- 

βίομῃ χλοῦνις ΡΥῸ δα)θοίϊγο Παρτΐ588 οἱ 16ρῖε88 ὅπσέρματός τ᾽ ἀπο- 
φϑορὰ, αποά οδχροπὶς ἀποχοπή. (Βοάοπι τοίθυθππιμη ΒΟ Βο] θη 

ἢ ἐκτομὴ μορίων). ῬΥΪΟΥ Ἰπἰογρυθίδεϊο δα σϑυιμη ΡΓῸΡΘ δοοθαϊί, 

ΔΙΐοτα τϑϑρίοιὶ σι. 1]. ΤΧ, ὅ89 χλούνην σῦν ἄγριον, αποᾶ Ατὶ- 

βίοίβθὶοβ θχροποθαΐ ἀργην οαδίγαίμπι (Ἡϊδί. Απΐπι. ΥἹ, 28 ρ. ὅτ8 

ΒΟΚΚ.). 564 γϑοΐίβ Αὐιβίορῃδηθβ Βγζαιίϊιβ ἤδη ᾿π θυ ργθίδίϊ 6 πὰ 

Το]θοῖϊῦ, οὖ Ἡογηθυιιβ αἴοῖξ ἀργαπὶ πη βου ἸΙββίπηπιπι, απο ΧΙ, 298 

ἀγροτέρῳ δσυὶ καπρίῳ γοοσδῖ, 4πὶ Ἰοοῖι5. 111π|8. απα 81 ΘΟΙ ΘῈ ἐΑΥ 5 
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ὑπὸ ῥαχιν παγέντες. ἀρ᾽ ἀχούετε; 190 

190 τοίας ἑορτῆς ἔστ᾽ ἀπόπτυστοι ϑεοῖς 

στέργηϑρ᾽ ἐχουσαι" πᾶς δ᾽ ὑφηγεῖται τρόπος 

μορφῆς. λέοντος ἄντρον αἱματορρόφου 
οἰκεῖν τοιαύτας εἰκὸς, οὐ χρηστηρίοις 
ἐν τοῖσδε πλησίοισι τρίβεσϑαι μύσος. 195 

195 χωρεῖτ᾽ ἄνευ βοτῆρος αἰπολούμεναι. 

ποίμνης τοιαύτης δ᾽ οὔτις εὐφιλὴς ϑεῶν. 

οβέ, ΕἸρὸ χλοῦνις, ἃ χλόη ἀφο]! πδύιπι, υἱἀθίαν 6880. ρμδσβ, 4τιδτη 

ΡῬιηά. Ῥγίμ. ΓΧ, 87 αἰοῖῦ μελιηδέα ποίαν. --- Αἃ ἠδ᾽ ἀχρωνία 

λευόμός τε (τ λευόμὸν τε) 5680]. Δϑουρμβιξ : καχῶν ἀϑροιόις ἢ) 
λιϑοβολίας (, λεϑοβολία ΒΟ0Ἀ.). Ἡρωδιανὸς δὲ τὸ σύστημα χαὶ 

ἀϑροιόμα. Ἡΐηο Ηθτπι., 6 ΕἸ ΈΖΒΟΒΙ Θομθοίατα, ὁπέρματός τ᾽ 

ἀποφϑοραὶ (ᾳαοα Ραυπι5 ἃρδοῖοβ ᾿ηἰογργθίδίι), παίδων τε χλοῦνις 

(οαδίγαιῖο), ηδ᾽ ἀχρωνία καχοῖ! (τπ}} Θαχη]πι8), Αὐ πθατθ ραγίτιβ 

ΔΡΙσυααν ἰὴ ΟΔΥΠΙΠ Οἰηἶβ, ΠΘατ6 [ΟΥΤῚ ρΡοίΐθϑὺ ηναΐδ οιηυεῖμ5. ἸΩΘΥ 

ἀοβηϊία τοντηθῃΐοστιπι. ρόποῦα ἰηἰθι)θοῖπιβ. {πιο 811 ἀχρωνίαν ἰᾶθπι 

6580 Βίαϊππηι φαοᾶ ψα]ρὸ ἀϊοϊξαν ἀκρωτηριαόμός, οαἱ ᾿πἰθεργοίδεοηῖ 

Π6 ΒοΒο]αβίθη ααϊαθπὶ ΔΑΥΘΥΒΑΙῚ Ραΐο, δρια απο πΘβοῖο 8 

ΡΥΪπαΪ(τι5 βουρίαπι ἔπουῦ χαὶ ἄχρων ἀπόϑραυσις δαὶ ἀπόϑρισις, 
απο Ρῥγορίθυ ΒΘ4 16 }}8 ἀϑροιόμα ἴῃ χαχῶν ἄϑροισις ταπῖδυὶ Ροίοσαί. 

Δα αἰΐϊπμι Ἰοοῖπὶ ρου τίποτ υἱάθίιν Ἡθγοϊδπὶ γοοὶβ ἀχρωνέα ἰπΐου- 

ΡΙθίδο, οὐτὴ απτἃ ΟΘομβοηζπμηΐ [6Χχ. ϑθρτθυϊδησιη ἴῃ ΒΟΚΚΟΥΙ 

ἈΑποοᾷ. ρ. 872, 2. Εἴγπῃι. Μ, ". 68, 41. Ηδδγοῖ. 8. νυ. ἀκρώνια 

οὐ ἀχρῶνυα. 

189, 90 Ιμοροθαίαγ ἀρ’ ἀχούετε, οἵας. ὨΘαϊ ᾳποᾶ οἱ ἀϊοοηᾶὶ 

Βθητιβ5. ΔΘβοΒυ]θῖτὰ οὐ ΠΠΤΊΘΤΟΥΤΙΠῚ γΑῖ]0 ΘΟΙΠΠΙΘΠἀαγο υἱ θη Γ. 

194 πλησίοιό Μ. πλησίοισι Υ. ΕἸ. Τῶπι δαρίπδ οἱ Ἰαπρυίάα 

ΑΘβομν] απ ἰγαΐο ἄθο ἐλ! θυῖδδθ ποῖ ογθα  θ116 οϑί. ΝΟ ρδοθπὲ οοπΣ 

7θοἴαγαθ πλουσίοιόσι, Πυϑίοισι, χλεισίοιδι, πλαισίοιδ. Μαῖα ἐν 

τοὶσδ ἀπαίσιον τι τρίβεσϑαι μύσος. 

195. 96 οἵ, αὖ Β18 ἴῃ ΡῬΥΪπη8 ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΟ Ταβρομᾶθηί, 178. 79 

Ἰποϊαδπηῦ ὙΘΥΒΒ. ἴθ αὔΐποβ. Μραϊὶ Ροβὶτὶ δυιηΐ 188--τ89., οεγπῖ- 
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ΧΟΡΟΣ. 

"Αναξ ᾿Ζπολλον, ἀντάχουσον ἔν μέρει. 

αὐτὸς σὺ τούτων οὐ μεταίτιος πέλει, 
ὅ Π Ἔ: Ν - » ὅν , 
ἀλλ᾽ εἰς τὸ πᾶν ἔπραξας ὧν παναίετιος. 200 

“ΠΟΖ2ΩΝ. 

200 πῶς δη; τοσοῦτο μῆκος ἔχτεινον λόγου. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔχρησας ὥστε τὸν ξένον μητροχτογεῖν. 

“ΠΟΖ2ΩΝ. 

ἔχρησα ποινὰς τοῦ πατρὸς πέμψαι. τί μήν; 

ΧΟΡΟΣ. 

Καπειϑ'᾽ ὑπέστης αἵματος δέκτωρ νέου. 

βοίηδθ ἀθβουρίϊο, αὸ8 4 ρῥγϑθοθαϊῦ ααΐηϊο ΕἾ. ΒΔΠΡΊΠ1Β 

Βατηδηΐ Πδτιδίαβ. ΘΧργοΡγαὺ οἸαπἀ παγατιθ γον 15 οὗτοι δόμοισι τοῖσδε 

χοίμπτεσϑαι πρέπει, απὶ 5θαπίτι" ααΐπῖο λέοντος αἱματορρόφου 

ΟΠ ΙΒΘΥΠ1Ο αἰρημαΒ 6588. αἸού οἸδιιβι] πηι Βἰτηῖ]θιη Παθοί. 

199 ΤῊΑΡΥ] εἰς τὸ πᾶν οἱ ὡς παναίτιος:. ΠΙαᾶ Οδμῃί., Ποο 
Ὑγδκοῦ. οουν. 

201. 2022 Ογθβίοβ Αρο ]ηϊβ ΠΟΒΡῸ5 νορδίαγῦ, αἶα ΟΥ5880 

ἀοροταῖ. Μοχ τὶ μὴν Μ., Οοιν. δίδῃ!. 

208 δ᾽ ἕκτωρ Μ. Τη τηδυρὶπθ Δα βουϊρίιπη οἶμαι δέκτωρ, (ο 

οὐΐαπη βρθοίαγθ νἱαθίτι ΒΟ ΠΟ] ἢ. τας 1] πὶ, γα]ρὸ δᾶ ν. 201 γοϊαΐιιτη, 

ὡότε δέξασϑαι τὸν φονέα. γοιίο : Εἰ ἀοῖπαο μἰΐγο 8οοΐτι5 ἐγ (6 

ἐγαν 5 πιἰδἰϊ, ραγτϊοϊάανη, α Ξαηηιΐηο τϑοοηίοηι γϑοϊριοάο. ἘΓοΟ νουϑιι 

ΒΘαΌΘΗ οοηἤίθίιν ΑΡΟ]]Ο, ΠομΘβ ϊΟΥ θτι5. ὙΘΥΡῚΒ5. ΠΙ5115 : ΠᾺΠῚ Θ0Π- 

7αποίίομθ χαὶ ποῖ δααϊξαν πονὰ γο5, 5688 {Ππᾷ χαὶ, 4ποᾶ ἴῃ χάἀπειϑ᾽ 

ἰηθδί, γϑρθεϊαν, Κ΄1ὸ βιιργα ἰηΐου 586 τοβροπάθηϊΐ ἐχρησας οἱ ἔχρησα. 
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20 Ὁ 

210 

“ΠΟΖΖΩΝ. 

καὶ προστραπέσϑαι τοὐσδ᾽ ἐπέστελλον δόμους. 200 

ΧΟΡΟΣ: 

καὶ τος προπομποὺς δῆτα τάσδε λοιδορεῖς ; 

ΑΙ ΠΟΖΖΩΝ. 
»} Ν “ -" 

οὐ γὰρ δόμοισι τοῖσδε πρόσφορον μολεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 
2 , « " - 

.«1λλ: ἔστιν ἡμῖν τοῦτο ττροστεταγμένον. 

“ΠΟΖΖΩΝ. 
, [χ ͵ , , , 

τίς γὃς τιμὴ; κομτασον γέρας καλον. 

ΧΘΡΟΣ. 

τοὺς μητραλοίας ἐκ δόμων ἐλαύνομεν. 210 

“ΠΟΖΖΩΝ. 

τί γὰρ γυναικὸς ἥτις ἀνδρα νοσφίσῃ ; 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐχ ἂν γένοιϑ᾽ ὅμαιμος αὐϑέντης φοῖνος. 
ὃς ᾿ξ Ἕ ἧς "Ἔ Ἢ 

206. 206 8680]. ἠϑιχεύδσαντο τὰς διωκτρίας προπομποὺς εἰ-- 

ποῖόσαι. ΑΔΑΊΑΙ ᾿πίθυγοσ Ι]ΟμἾ5. βίσηθιια, Μοχ Ῥυΐθα, Μαβ. ΒΒ θη. 

ΥἹ, ν. 184, βαβρίοαίαιν. σρόσφοροι. 

210 Ξο!οὶ. τέ σροστέταχϑε ποιδὶν παρὰ (περὶ Ηϑθιμ.) 
᾽} , ᾿ 

ανδροφοόνου γυναιχος ; 

Επδι 

211 αὐϑέντης ποι 5818. ἀοοτιγαΐο 56}10], ἱπιογρυθίδξαν μιαρός. 

ιιὶ ϑιμρνι ὑρδῖιι5., ἱ. 6. 5186. ΒΕ Ὑ}ρ15, βαπρμίθην ἰιαμδὶς οἱ 14, 



δϑμνυδν δι δὲν ἀμ... 

8] 

“ΠΟ0222Ν. 

Ἵ (δ: ΑΝ λορῚΣ Ν , Ἰδὲ » 
Ἢ καρτ᾽ ἄτιμα, καὶ παρ᾽ οὐδὲν ἔρχεσεν 
Ἥρας τελείας καὶ Διὸς πιστώματα. 

͵ ἊΣ Σ ἢ 

216 Κύπρις δ᾽ ἄτιμος τῷδ᾽ ἀπέρφριττται λόγῳ, 91 

ὅϑεν βροτοῖσι γίγνεται τὰ φίλτατα. 

εὐγὴ γὰρ ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ μόρσιμος 
2 »"ἭἪ 

ὅρκου ᾽στὶ μείζων τῇ δίκῃ φρουρουμένη. 
Εἰ τοῖσιν οὖν κτείνουσιν ἀλλήλους χαλᾷς 

220 τὸ μὴ τένεσϑαι μηδ᾽ ἐποπτεύειν κότῳ, 220 
͵ - 

οὐ φημ’ Ὀρέστην γ᾽ ἐνδίκως σ᾽ ἀνδρηλατεῖν. 
Ν ᾿ ἊΝ 1δ᾽ - ! . ῶ 9. , τὰ μὲν γὰρ οἶδ᾽ οὐ κάρτα σ᾽ ἐνθυμουμένην, 

αποά τοῦθ ὅμαιμος ΒΙρῃϊοαίαν, τηδίογο οὑτὴ τἱ ἀθοϊαγα, Οἱ, 
Β " τ Ἔλϑ ᾿ - 

Αρᾶπι. 1618. ὅορῃ. Α). 840 544ᾳ. ὡόσπερ εἰδσορῶσ ἐμὲ αὐτοόφαγῇ 
“ ν ᾽ »» . οἡ - , ᾶ , ᾽ Ν 

πίπτοντα, τῶς αὐτούφαγεϊῖς πρὸς τῶν φιλίόστων ἐχγονῶν ολοίατο, 

408 ὙΘΥΒῸΒ 1 θ ΡΟ]αΐοβ 6556 ὈΙπΩ, οὐ ΒΘΥΡῚς τὴ] ποὺ ῬοΥβαδβ6- 

ταμΐ. --- Ῥοβί 211 Ἰδοθηδϑθ βίσῃδ ΡΟΒΠΠ1, ΑἸΠΠῚ ἩΤΙΠΊΘΙΟΥ ΠῚ Τα10 

ΥΘΥΒΙΠ ΘΧΟΙ 556. ουϊηοαΐ, ΠαἾτ8 616 βθηϊθηίίαθ : ἐΐαψιθ ἡ βίγιηι 

ποη, 68ὲ θαηι ρμογϑθημῖ. ὅιο Παροπΐ απὸ γοβριοϊδηΐ ΡΟ]. σγουρὰ 
σου ΒΝ τ ; ι 

εἰ τοῖσιν οὖν κντείνουόσιν χτὲ. 
᾽ ᾿ Β Υ " ; Κ᾿ τ 

218 ηρχέσω Μ. Οὐοπθοοτπηΐ ἠλϑέ δοι, ἀρχέσει, γδέσω, ἡκέ 

ὅοι, ἡρμόσω. ΒθοΘρίββθμιθη Ἡθυιμδηηὶ ἡκὲ ὅοι, τοδὶ ργορίπβ. δᾶ 
Ἰϊθγόσντιπι βουϊρύπγδιη ἀοοθάογο ζρχεόεν. Νημὶ (παρ᾿ οὐδὲν, ἰανειη-- 

ἄδην χιαηὶν τϊυὶϊ οὐσο οαἰιθγιί «ΤΠγοντυῖς ργομμναο οἱ «ουὶς [οοάογα Ρ ; 
Οαμἶτιη ΘΟΠΠΡΙΟστπὴ βϑπούπηι ΘΧΘΙΊΡΪΔΥ. 

10. 17 γίνεται οἱ μόρσιμοι Μ. 

219. 20 ἡ τ τὸ ειὴ γενέσϑαι Μ. ΠΙπα Οδηΐον, ποὺ ΜοϊποΙτθ 

ΘΡΥΘΡῚΘ ΘΠ αν πηΐ, 

221 Ὑυϊρὸ Ὀρέστην σ΄. 8.64. ρταοβίαῦ, βϑυναία. ραγίϊοαϊα γ᾽, 

ααδο μῖο νἱπὶ βιιατῃ Ποῦ, οατὰ Οοἴπαμο ργοποιηθη δ᾽ ροϑβὲ ἐνδίχως 

ἸΏΒΘΙΘΤΘ, 

222. 28 Τὰριὶ οἶδα κάρτα, πο 5'ο ἱπέθυρνθία θαηίαν :, ΟἹΥ- 
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τὰ δ᾽ ἐμφανῶς πράσσουσαν, ἡσυχαιτέραν. 
δίκας δὲ Παλλὰς τῶνδ᾽ ἐποπτεύσει ϑεα. 

ΧΟΡΟΣ. 

226 Τὸν ἄνδρ᾽ ἐκεῖνον οὐ τι μὴ λίπω ποτέ. 225 

ΑΠΟΖΖΩΝ. 
κ᾿ τ ᾿ 

σὺ δ᾽ οὖν δίωκε χαὶ πόνον πλέον τίϑου. 

ΧΟΡΟΣ. 

τιμὰς σὺ μὴ σύντεμνε τὰς ἐμὰς λόγῳ. 

““ΠΟΖ2ΩΝ. 

οὐδ᾽ ἂν δεχοίμην ὡστ᾽ ἔχειν τιμὰς σέϑεν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἹΠέγας γὰρ ἔμπας πὰρ Διὸς ϑρόνοις λέγει" 
280 ἐγὼ δ᾽, ἄγει γὰρ αἷμα μητρῷον, δίκας 230 

μέτειμι τόνδε φῶτα κἀκκυνηγετῶ. 

ἰδϑιηηθβέσαθ οδθᾶθπ (6 β8οῖο (1π|ὸ, νἱ460) γὰ]4θ συσαηξθπι (48 πὶ 

ἔγισιάθ 46 Οὐθβίῖϊβ ροθηδ δίσγοοὶ "), ΑρπΊΘ ΠΟ 85 ἰηΐοσἕθοι ΡΆ]Δ ΠῚ 

ΡΟΘη85 τϑρϑίθπίθῃ (ἢοο ροΐϊι8 ἀθ Οτοβδίθ αἰσθηάαστη οὐδε) ἔγϑη- 

αα]]]Π]οσθα.Κ,. Ηοο υ]ξπηππὴ Ργδθῖοσ Θχρθοί ΠΟ πθὴ 58.18 τἱ οι] 

δἀατϊίατη, ὥὅϑα συόσθῖῃ ἡσυχαιτέραν ΠῸΠ ἰπίθρυϑηη 6586 ΤΠΘΟΙΠῚ 

601] σ 68. 6 56 80110 ἡσυχαιτέραν " δολιωτέραν, ΟὈΞΟΌΤΙΟΥΘ 1110 φαϊᾶθπη, 

αποᾶ οαάθιη οοΥγαρίθ]α, ᾳὰδο ροθίαθ υϑυθα, ἔδυ Ἰθτητηδ ΟΡ πα. 

Ιη συόοθ οἶδα 7δπὶ Ηοτμὰπη οθθηαὶέ, ααὶ οοπ]θοϊς εἶδον. 5.64 Ποὺ 

ΠΟΙ τὐα]ίτιτη ᾿πογάτητσ, Μιῖίο οίμδηὶ οοπ]θοΐασατα, ϑοθθη απ 

οἶδ᾽ οὐ χάρτα. Ουϊᾷ ἴῃ ἡσυχαιτέραν Ἰαῖθαΐῖ, ῃϑβοῖο. 

224 δ᾽ ἐπάλλαό Μ. Οὐοτν. βορμίαητιβ ἀρᾷ ΒΡ. 

2258. 26 1 1Ρτὶ λείπω. Οὐον. Ροῖβ. Μοχ Αιιχαΐαβ σλέω. 568 

σλέον τίϑου Ὀδπθ ἰηϊογργθίαϊασ Ηθυτη. ργαθβεν ἰαδογθηι, δὲ ρίασεῖ, 

229-81 παρὰ Διὸς Ῥοτβ. Ηοχιι. Ὀἰπᾶ. Μοχ ἄγειν .. - 

μητρώων δὲ ἀείμαθ κἀχκυνηγέτησ Μ. Π|6 ἴῃ Υ͂. ΕἸ., Βοο δ᾽ 
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“ΠΟΖΖΏΩΝ. 

ἐγω δ᾽ ἀρήξω τὸν ἱκέτην τε δυσομαι" 
δεινὴ γὰρ ἕν βροτοῖσι χάν ϑεοῖς πέλει 

τοῦ προστροπαίου μῆνις ᾧ προδῷ σφ᾽ ἔχων. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

- Ἵ , , 

285 ᾿Ανασσ᾽ ᾿ἄϑανα, «“οξίου κελευμασιν 285 

ἥκω, δέχου δὲ πρευμενῶς ἀλάστορα, 

Ἐτβαγάμίο οοτγθοίπια, Οδίοστιπι δίκας μέτειμι τόνδε φῶτα ἀϊοίαιη 

εδί αὖ τῆς δῆς δ᾽ ἀγνοίας τόνδε τὸν διδάσχαλον δίκην μέτειμι ἀρυᾶ 

Ἐπτρ. ΒδΘΟΗ. 8898 οχ ΕἸἼΒΤΏ]611 ΘΠ ΘΔ ,!01}6, 

288. 84 ϑεοῖσι οὐ ἀοῖπαθ εἰ σροδῶ Μ. ἦν προδῷ ῬοΥγ5. Ηθυτη, 

Ὀῖμα. δα μᾶθο ἴἢ τπηϊγθυβιιη) αἸοία 6556, ΠΘα 116 ἔΘΥΥΪ ΡΟΒ56. ΡΥ]- 

ΤηΔΠ ῬΘΙΒΟΠΔΙΏ, 8815. οβίθπατιπί νοῦ ἐν βροτοῖόι χὰν ϑεοῖς. 

Βουθομᾶτιη ὃς, Υ6] ροίΐι5, χαρά ρῥγοχίπιθ δα ΠΌγῸ5 δοοοαϊι, ᾧ 

προδῷ, ῬΘΥ αἰἰγδοίϊοπθιη. τν]οσθιη ἀϊούπτη. ΑΡΟ ΠΤ ηῖ5. οὕπὶ ΘΠΟΤῸ 

ΔΙ ογοδῖῖο 108 αἰβροβιία οδῦ, πὸ τηϑαϊαμη Ἰοοη ΟὈ πα μΐ ὙΘΥΒΤΙΒ 

ἴθι Ὀῖηϊ, 218---18, ααἰθτιβ ἀθοϊαυδηΐαῦ ΘΟὨ]ΠΡῚΪ τα ἃ 415. ΟἸντη- 

ΡΠ οοηβθογαία, αἰγηατιθ ΡΟΒ1 δαὶ Ὀ5 ὈΪΠῚ θυ πο 65, απαΐθυ.- 

ΠΪΟΠ6Β ΒΙΠΡῚΠ]Ο05 πο! πἀθηΐ65. 

285 Ῥορβίαπδιη ΟΠΟΥτ5 6Χ ΟἹΌΠοβίσα ΔΡ1 οὐ ΑΡΟΙ]Ὸ ἴῃ 

[ΟΡ] 856. γδοθριξ, τηπίδίαν βοθηᾶ, ΟΡ οἶδα θη ρ] ΠῚ 

Μίπουναθ Ῥο δα]5Β ἢ ἃγθθ Αὐμθηδύιη. Αἀνθηϊ Οβοβίοβ οἵ 

ΒΌΡΡΙΟΧ δα βιπια]δουῦιπὶ ἄθαθ δοοθαϊί.ς Ηθητη. (δθίοσιιμι ἰπΐθὺ 

Πδθο οὗ ῬΥΟΧΙΠῚΘ. βαρουοΥα, τὸὖ ἴῃ ΑΡΔΙΠΘΙΠΠ ΟΠ. ἰηΐθυ ὈΥΙΠΠΠΠῚ 

οἵ βθουηθαῃ) Θρ᾿Βοάϊπτη, ἐθιιριιβ ἱπἀοβηϊίαμη ἰηθυοθϑϑῖβδθ οΟρῚ- 

ἰδπάθπη δύ. Ογοβίθβ θη ἃ 1Ή}Π18 ΠΟΒΡΙΠΪῸ Θχοθρίιθ (299. 

286. 484), ἴοττὰ τπδυίατιθ ρου]ιβίσαίο (17 5ηᾳ. 240. 260 54.). Ροδβὲ 

ἸΟΠΡῸΒ. ΘΥ̓ΤΟΙῸΒ ΑἰΠΘηδΒ ρουνθηϊί, ΕὙΤΟΥΊΡτι5. {ΓᾺ ΠΒΠΊΔΥΤΠΪ5. [ΟΥ [556 

Ῥαυυῖοαθ οἱ ΒΒθρίηδθ ἔἈθυ]αθ βιρηϊποδηῖιν, --- χελευόμασιν Μ. 

ΟοΥν. Τυϊο 5. ΟἿ, ΟΠΒο. 740. Ῥαι8. 8971. 
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᾿ ! 399. 3 , , 
οὐ προστροπαῖίον οὐδ᾽ ἀφοίβαντον χέρα, 

αλλ ἀμβλὺν ἤδὴ προστετριμμένον τε πρὸς 
ἄλλοισιν οἴχοις καὶ πορεύμασιν βροτῶν, 

240 ὕμοια χέρσον καὶ ϑάλασσαν ἐχ:τερῶν. 240 
Ἂς ΕΣ ἧς Ἂ ᾿Ξ: τς 

, γ Ν , , 

σωζων ἐφξεξτμας “οξίου χρηστηρίους, 
͵ »" Ν " 

προόσειμι δῶμα καὶ βρέτας τὸ σὸν, ϑεὰ, 

αὐτοῦ φυλάσσων ἀναμένω τέλος δίκης. 

ΧΟΡΘΣ. 

540 Εἶεν" τόδ᾽ ἐστὶ τανδρὸς ἐκφανὲς τέκμαρ. 

281-40 Οτδβίββ 86 ποιηϊοϊάδῃι, ἀλάστορα, 6888 ζαϊοίπτ, ἱπαρα- 

γα, ἀφοέβαντον:, Ἰπδίτ οπίβατιθ Θρ ϑπΐθια, σροστρόπαιον, 6888 πορϑῖ, 
ΒΟΘΙΘΥῚΒ ΘΟΠΓΔΡΊΟΠΘ γᾶ]]Ὸ ΠΟΙΡΉΪΠΤΙΠ ΘΟΙΏΤΊΘΥΟἷο ποΡοίδία οὗ οὈ τοσαΐα 

(οἵ, 428 Ξ44.).- . 288 ποὴ πα αν θυ πη, απιϑηηα πϑτη ἨΘΥΤΆΔΠ ΠΟ ΡΥᾶθρο- 

ΒΙΓ1ΟΠῚ5. ἴῃ {ὐϊτηθίσο δχίγθιηο ΟΟ]]οοδίϊο Ἰοοὶβ Θορῃοο] οἶδ, ΟΝ. δ, 

ΟΟ. 498, ῬΆΠ. 626, ποη βα.15 ἄστηδυὶ νἱἀθρθαίαν, Θαοα 51 ρύόθαβ, στα 

Μαυιΐηο βουρὰβ προὐτετριμμένον τ΄ ἄγος. Νὅμη Ηονιπαπηΐ ταῦϊο 

᾿ππηθ ὙΘΥΒαΠὶ 510. Βουϊρύπμι : ἐἰλλ᾽, αμβλὺς ἤδὴ προστετριμμένον 

μύσος, Ῥοϑῦ Υ. 289 ΟΟ]]Οοδμ 5, γα]46 Ἰηθοιηπιοᾶα Θϑὲ, Ψ. 239 

πορεύμαόσι Μ. Ῥοδῦ βροτῶν Ρίθ6. ἱπίθυριιηρθθαῖαν, αὖ ΠΟΥΤΙΒ 

ΒΘΠ 515. Ὁ ὅμοια χέρσον ἱποϊρογτοί ογδίϊομθ ἰδηΐθ δὲ ραγεοὶρῖο 

ῬΥΔΘΒΘΗΕΙΒ ἐκπτερῶν ταΐητιβ ἃρίθ Οὐ πρόσειμι οομιποῖο. [τα 6 

γ. 240 ἃ γὑϑῖθ18 χαὶ πορεύμαόσιν βοοτῶν αΠοΥ ΠῚ 56 η ΘΠ 81} 

1ΠαΒίσαὶ (οἵ, 485), ποι αἰγθ]]θητιπι 6886. οὖ ροβὺ θη ΠΟΥ͂ 56 Π818 

ἰμττππὶ (χαὶ νυὖῦν . -« .) ΘχοΙϊάϊββθο βίαϊαϊ, σαὶ οομ]θοίαγαθ οἴϑιμῃ 

ὨΒΠΊΘΥΟΤ ΤΠ ταίϊο ἴαγοῖ. Νοιηϊπδίνιιβ ἐχσερῷν ΡΘῚ Δηδοο]αίμοι 

Δααϊτι5. οϑί. 

244 Οταϊϊζομπθπι ΟΟ]]Πρανὶ, Βα θ]αία ρ]θπα, αἀπὰθ ροϑὲ ϑεά 

Ρομοθαίαν,, ἰμίθυραποίίοημθ. Επδιη νυ. 428. Ἰθρῖταγ ϑρέτας τόδε 

ἦσαι φυλάσσων. ὅανα νἱάθβ. πὸῃ πθοθββασίιπι 6586. αὖ ῬΥΆΘΒΘῺΒ 

ἀναμένω ἴπ δαΐαχτιιπι ἀγαμενῷ Υ6] ἀμμενῷ ταπζοίασ. ϑ'θᾷ αὐτοῦ 

οχ ἀγχὰς θοντιρίαπι 6588. Βιιβρίοου, 60]]. ν. 82. ἵζου παλαιὸν 

ἀγκαϑὲεν λαβῶν βρέτας οἱ 200 περὶ βρέτει πλεχϑ είς. 
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ε! ᾿ - 3 , -" 

ἕπου δὲ μηνυτῆρος ἀφϑέγχτου φραϑαῖς. 245 

τετραυματισμένον γὰρ ὡς κύων νεβρὸν 

πρὸς αἷμα χαὶ σταλαγμὸν ἐχματεύομεν. 
»"ὝἭ : -» -» 

πολλοῖς δὲ μόχϑοις ανδροχμῆσι φυσιᾷ 
" »- 

200 σπλαγχνον᾽ χϑονὸς γὼρ πᾶς πεποίμανται τόπος, 
, 

ὑπτέρ τὲ πόντον ἀπτέροις ποτήμασιν 950 
ἊΣ , . ᾿ , 
γλϑον διωκουσ᾽, οὐδὲν ὑστέρα νεως. 

᾿ - ωΦ 3 γιφ. ὧν , , 
καὶ νῦν οὐ᾽ ἐνϑαδ' ἐστί που καταπτακων. 

ὀσμὴ βροτείων αἱμάτων μὲ προσγελφῖ. 

266 Ὅρα ὕρα μαλ᾽ αὖ, 

λεῦσσε τὸν παντᾶ, 255 

248 ἐχμαστεύομεν Μ. Οὐοιὐν. Ὠϊπᾶ. 

249. ἀνδροχιῆσι Ἡθττλᾶηπ ἱπίθυ τοί 5; σίσθιτα. (ΟΥ̓ΘΒ θΤ) 

ἀοίαϊσαμπίθ ΙΔΡοΥΘ ἡ, Πιβίο δὐπΠοίοβιβ, αἀπ|η] 46 5110 ᾿ρβ115 

Ἰαθονθ Επτῖα Ἰοαχπαίῖαν. ΞΟΠΟΘΙ ΘΠ ἀρϑοονιῆσι. ΟΠ]. Δαβουῖρβι 

μεγαλοχμῆσι, τὐλᾶθ ὙΥΊΘΒ6]6Σ. οοηΐθοῖς ἁδροχμῆσι, ἀποά πΘμΝΪηΙ 

ΡΙΟθαν, Ῥογίαββθ ἀχροχμῆσι, αὖ ῬοΥ5. 186 ἀχροπενϑεῖς ἸΘρἼιν. 

201 ΤὰΡρυὶ πωτήμασιν. σον. Π1ηα, 

254 Τροθηῃ Εἰ} δ6 ἐγ ποθ νυ] αἰ ἀπ πἴτι ἴῃ  ΘΥΒῸ15 αππιαϊίπου, απδῖ- 

ἵποῦ, ἄπο. Ογθβίθβ σϑυβῖιβ ἄπο, απαίζαοι, αιιδίτιοῦ, Ῥγομιιηὐαγθυδΐ, 

2δῦ 846ᾳβ. Ηοο Οδηθη, ἃ ΟΠΟΥΪ ΡΘΥΒΟΙΪΒ 5] ΠΡῚ 15. ἀπί ΡΠ ΠΥ θτι5 

ΔΙΓΘΥΠΒ. Οδηζαζιη,, ΠΟΙ οδί ΔΗ ΓΒ ΓΟΡΠΪΟΙ ΠῚ, ἤθατιθ ἰπθ Οαγο 

οΟμποϊπηϊίαῖο δια, Ῥυδρθοθαϊ ρϑυϊοάτιβ ργοοάϊοα οὐ μη. ατια του, 

ΠΌΟΣΠῚ ῬΥΪΠΠΠῚ ΟΔΥΐτι5., Β5ΘΟΌΠαι ΠῚ ἰδ τι. Π]Θη δι οχδοαιαῖ, 

Ῥουϊοααβ βθοιηάα οὐ ἰθγίϊα, αααγία οὐ ααϊηΐα οἱ τοΡα5 οὐ οὐ ππτῃ 

ὨΠΠΠΘΙῸ ἰηΐθυ 886 ὙΟϑρομπάθης, [Π|6 ΠαΡοθηῦ ΟΥ̓ΪΠΘΒ5. [ΘΥΠῸΒ., δὶ 

Βθρίθηοβ (4, ὃ. 4, 5). 

200 λεῖσσε (ταβαγα) τὸν πάντα Μ. λεῦσσέ τε πάντα Ἠθριτη. 

Ὀϊηᾶ. Ἐθοῖαβ Βοϊβὶς οἱ ΜίΠΟ σαντᾶ, αποᾶ ὀομημηθμδίτν 

ΒΟΡΒΟΟΙΪΒ. Ιοθο ΟΘΟΉΒΙΠ1ΠΙ, ααδιπμαπδη ΘοΥγιρίο, ΟΟ. 117, ὅρα .. 



κοὴ λάϑῃ φύγδα βὰς 
ματροφονος ἀτίτας. 

ὋὉ δ᾽ αὐτέ γ᾽ οὖν ἀλκὰν ἔχων 

260 περὶ βρέτει πλεχϑεὶς ϑεᾶς ἀμβρότου 

ὑπόδικος ϑέλει γενέσϑαι χρεῶν. 200 
Τὸ δ᾽ οὐ πάρεστιν" αἷμα μητρῷον χαμαί. 

δυσαγχκόμιστον, πατταῖ, 

το διερὸν πέδοι χίμενον οἴχεται. 

206 .,4λλ᾽ ἀντιδοῦναι δεῖ σ᾽ ἀπὸ ζῶντος δοφεῖν 

ἐρυϑρὸν ἐκ μελέων πέλανον" ἀπὸ δὲ σοῦ 205 

λείσατ᾽ αὐτόν" προσδέρχου, προόπεύϑου πανταχῆ. Ετγδῃΐ αὶ 

Ἐπρυθηΐτν ἀπ] λεύσόετον (Υ. Βαργα δ ν. 148). Ἡ. ἵ,.. ΑΒΥΘῚ5 

λεύσσετ᾽ ὠ. Ναοβοῖο δὴ ζουν ροββὶῦ ἀθιηοπβίγαγὰπΔ τὸν, Δ αππ 

Ῥγδθοθᾶδι ὁδε. 

268 ΤΑΡΥὶ ὁ ματροφόνος. Αὐἰἰοῦμαπι ἄρ]ον! Ηθστα. ϑ080]. 
ἀτίτας" ἀτιμώρητος. Ἀθδοῖο, 564 ἰαπιοῃ ἀτέτας δοίάγο ἀϊοέιμη οβέ : 

χεὶ ροοαβ πον ἰμὶ. Ὑιάθ αἀπὰθ δα ἄρβϑιη. νυ. 72 δαποίδυϊπιβ. 

269 οὖν εὐδοογταπί Ηδργπι. οὐ Πἰηᾶ. βίπο ἠπβία οὔπβα. βοᾷ 

τοί 1|Ι|4θτὰ ν᾽ ἀθπίτ περὶ βρέτει Οἴὰπὶ γϑῦϑιι ΒΘαΌ ΘΗ ΘΟ ΗΧΙΒΒ6, 

ΟἸ ὁ δ᾽ αὖτε... βοέτει ῬΥΟ {υϊπηθίσο ΒΑΡ θαΐασ, τὶ γν. 29---Θ] 

ΒΠΌΡΒδΙη, 202 ---Θ4. Δ ἰδ ορμ πὶ οἰβοθγθπῖ. Οἱ νουϑαθιῃ αἰνιβιοιῃὶ 

οὐβίαϊ, αποα γὰγῸ Ὡρια μοθίδβ δἰ[οοβ γψοϑα]β Ὀγθυῖβ ἃπίθ 30 

ΡῬτοάποῖξιν, παῖ τ ]ϊατια ΔΕΒ ΓΟ ΡῃΪοα βιιηΐ. 

201 ΤΡυὶ χερῶν. 808]. Ὑ αἰκοῦ, θστα, χρεῶν, 4π|ὸ Βρθοΐδιθ 

ΒΟΒΟ]οη ἀνϑ' ὧν ἡμῖν χρεωστεὶ πόσφυξ ϑέλει γενέσϑαι τῆς ϑεοῦ 

ΤΠ} ΡΟΥΒι ΘΠ ΘΒ, 

202---θ4 801)0]. πὰν διερὸν ἐχχεχυμένον εἰς τὴν γῆν δυσαγχό- 

μιότον. τοιοῦτο οὖν καὶ τὸ αἷμα. τδο 5βϑουίιβ Ηθιιη, τϑοῖθ ροϑὲ 

χαμαί ΡῬίομθ ἱπίουραηχιε, Οθίθυτιη ΡΥ] τόδ᾽ οὐ οἱ πέδῳ χεχυ- 

μένον. 1{1]π64 Ὑ]ἱοῖ,, Ποῦ ῬΟΥΒ, ΟΟΥΤ. 



βοσκὰν φεροίμαν ἐγω πώματος δυσπότου " 
καὶ ζῶντα σ᾽ ἰσχνάνασ' ἀπάξομαι κάτω, 

ἵν᾽ ἀντιποίνους τίνῃς ματροφόντας δύας. 

210 Ὄψει δὲ κεϊ τις ἄλλος ἤλιτεν βροτῶν 
ἢ ϑεὸν ἢ ξένον τιν’ ἀσεβοῦντες ἢ 570 

τοχῆας φίλους, 

ἔχονθ᾽ ἕχαστον τῆς δίκης ἐπάξια. 

μέγας γὰρ “4ιδης ἐστὶν εὔϑυνος βροτῶν 

275 ἔγνερϑε χϑονος, 
δελτογράφῳ δὲ παντ᾽ ἐπτωττᾷ φρενί. 915 

2017 βοσχὰν φεροίμαν πώματού Μ. φεροίμαν βοσνκὰν π- 

ΥΥ611. δτιη. Ὠἰμᾶ. ΤΙηβουτὶ ΕΓ αποᾶ δηΐο ΠὼῺ ἴδοι] ϑχοίάθυθ 

Ροϊογυαί. Νϑιὴ ταῖϊο δηξίμθίίοα νϑύβιτη 6 ἀπο θτι5. οὐ αἰ τι5. Θοτα- 

Ροβίϊπιμη τϑαπίτουθ νἱάθίασ. ουθα ἰρβὰ βῖπθ οᾶσϑᾶ ΠΌΡΟΥ ἴῃ ΟοΥ- 

σιιρίθ]αθ. βιιβρίοἴοπθιη γοραία βιηΐ, Νά βθοόκά, γαεζιηι, πιιγῖ- 

γμιοηέμην (ΤΟΝ 6564, απᾶθ οϑβζ βοῶμα), ΟἸ πώματος δυόσποτου 

βίπθ οβδηβίομθ ἱπηρίπιν : Επισῖαθ πα τ αηΐτ" ΒΘ Π στ η15. Ῥοΐτι 1η50- 

ἸθπΠ οὖ ᾿ΠηΠηΔ 1, 

208. 269 ἰχνάνασ᾽ Μ. Οουν, 'π Υ. ΕἸ. οῖπᾶθ. ἀντιποίνουσ 

τεινειό (ΔἸίογΟ εἰ βαρτα 1 αγδμι ἃἀβουὶρίο, στέγης Υ. ΕἾ.) μητροφόνασ 

δίαό Μ. ἀντίποιν᾽ ὡς τίνῃς ματοοφόνου δύας Ηδττη. Π1πὰ4. 4Π| ὁ 

ΒΟΒ 21: οὐ Οαπβααθοπὶ οομπ]θοίαγῖβ, ΜΙΊΗΙ ἰΐθυτιπι Ὑ υδτι5 ἀπο τι πὶ 

οΥαϊητιτα γϑααῖν! ν᾽ θαι, απατλοθγθτα Δ α141 ἵν οὐ ᾿ηβοσία Πἰἰοτὰ 

τ βουῖρβὶ ματροφόντας: 

210 Τὐθνὶ ὄψει δ᾽ ἐχεὶ τις ἄλλον. Ἡθαίῃ ἄλλος, δομᾶϊ δὲ 

χεῖ τις. 

211. 2712 ἸΑΡΥῚ τίν᾽ ἀσεβῶν ἢ τοχέας φίλους. ΜροΕΙ οδτιβᾶ 

Ροβὶ ἀσεβῶν ἰαταθαπι Θχοϊαῖβθ βίας! ΥΥ611., τιν᾽ οὐχ εὐσεβῶν 

δε, ἔρια πβου]θ. Ἐοβοϊαϊ ππιπη σ τι Ρ] ΤΆ] Θτη, ρυδθοθάθηΐο εἔ τις 

οὐ βθαιιθηίθ ἕκαστον ἸΟΡΊΠηγαπη, οὲ βουϊρβὶ τοχῆας. 

214--τὸ ΡΙαίομθια πο σαγηϊἤσογη αἰοῖς, 564 ἡπαάϊοθμι ; ΡΟΘΠἃΒ 

Επγίαθ ἰρβᾶθ οχίριης : ν᾿ δᾶ 1710. Οδίοσπιθη οἵ, Ῥυόοτη. 789. ἦν 
" ᾿ ὮΝ ᾿ ἘΞ - - 

ἐγγράφου ὅυ μνημούιν δέλτοις φρενῶν. 
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ΟΡΕΣΤΗΣ, 

Ἐγὼ διδαχϑεὶς ἔν χακοῖς ἐπίσταμαι 

σιγᾶν 9᾽ ὁμοίως καὶ λέγειν ὕπου δίκη 

πολλοὺς χαϑ᾽ ὅρμους" ἐν δὲ τῷδε πράγματι 

280 φωνεῖν ἐτάχϑην πρὸς σοφοῦ διδασκάλου. 

Βρίζει γὰρ αἷμα καὶ μαραίνεται χερὸς, 280 
μητροχτόνον μίασμα δ᾽ ἔχπλυτον πέλει" 
ποταίνιον γὰρ ὃν πρὸς ἑστίᾳ ϑεοῦ 

Φοίβου καϑαρμοῖς ἡλάϑη χοιροχτονοις. 

285 Πολὺς δέ μοι γένοιτ᾽ ἂν ἐξ ἀρχῆς λόγος, 

ὅσοις προσῆλϑον ἀβλαβεῖ ξυνουσίᾳ. 285 

2171 ξ64ᾳ. 560]. οἱ ἐναγεῖς οὔτε ἐν ἱερῷ προσήεόσαν οὔτε προό- 

ἔβλεπον οὗτε διελέγοντο τινι. χαὶ παρ᾽ Εὐοιπίδη " Τί σιγᾷς ; μῶν 

φόνον τιν εἰργάσω; Οἷ ν. 481 58ᾳαᾳ. 

218. 219 ΤῊΡυ] ἐπίσταμαι πολλοὺς χαϑαομοὺς χαὶ λέγειν ὅπου 

δίκη σιγᾶν ϑ᾽ ὁμοίως; 486 ποάπθ βοΠο]αβίθβ ΠΘ6Π6 ΤΘΟΘΗΤΙΟΥ̓ΘΒ 

Ἰηἰουρυθίοθβ δχρθάϊνοσθ ὕοθα πολλοὺς καϑαρμοὺς Δ Ὸ Βυ}π8 Ἰοοσὶ 

βθηΐθηίία Δ]6πὰ βηΐ, δῖγθ ἃ ἐπίσταμαι, 5’Υ6 ἃ διδαχϑείς Ρθῃ- 
ἀρηΐ, Ηοο 58] βίαξιϊβ, ᾿ἰηϑιρον δ 415 σἱθπιτη οΥϑιητηδίϊοιιπι : [1{8, 

ΘΏΪη ἰπίο 86 ΤΟΒΡΟΠοθηΐ χαὶ . . τό. Δβ}βομυ! μη ΒΟΥ Ρ51886 

σιγᾶν ϑ'᾽ ὁμοίως καὶ λέγειν ὅπου δίκη οἱ γ68 ἴρβα ἀοσοί (β:]θπείπιπι 

ΘὨΪΠῚ ΡΥΪπιΟ Ἰ000 ΡοπΘη πη) ΘΥ1), οὲ ΒΥ ΠΟ ἢΪΒ σΊΆΘΟΙΒ ἸΘρ68, οἵ 

ΟΒΟΘΡ.. ν. ὅ79 σιγᾶν ϑ᾽ ὅπου δεὶ καὶ λέγειν τὰ καίοια, 5ἰτα!]θ8ατ0 

ΑΘΒΟΒΥΙ οὐ Επυὶρ 8 νουθαβ ἃΡ ΑἸ]ὸ Ο6]1ὸ ΧΠῚ, 18 δἰ]δ. 

ΗΙ5 τγϑϑεϊξαιβ, Παποῦ νοῦρα πολλοὺς καϑαρμοὺς ἰπα)]θοΐα 6586; αὐἰά 

ἴῃ 115 Ιαἰθαΐ, χαΐητιβ ρϑυβρίοσπι οδί, ΝΒ] νἱᾶθο αποᾶ δᾶ ᾿θγῸ5 

ῬΓΟΡα5. δοοοᾶδλε ααδιη σολλοὺς χαϑ᾽ ὅρμους; πες ἐπι ἰοπριϊς. 

Ορρομῖδπιν ἐν δὲ τῷδε πράγματι. 

280. Ῥοβὲ ππο ὑθυβατη ἴπ 110 018 ἸΘ ΤΊ [ΙΓ 

χούνος χαϑαιρεὶ πάντα γηράόχων ὁμοῦ. 
ΨοΥβιιπὶ ῬΥΟΥ ΘΟ ΡΊΔ]θ πὶ ἃ ἰπίογργοῖο ἃἀβουϊρίιπι 6888. ᾿μ 6] χοσιιηΐ 

Μιβρν. Ηθυπι. Ὀ1πά, 411, 
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» »-»Ἡ , “ 

καὶ νῦν ἀφ᾽ ἁγνοῦ στόματος εὐφήμως καλῶ 
, υ “  φῳ.2 , 2 ν 

χωρας ἀνασσαν τῆσδ᾽ 4ϑηναίαν ἐμοὶ 
- " Ν 

μολεῖν ἀρωγον" χτήσεται δ᾽ ἄνευ δορὸς 
- 2 - Ν 

290 αὐτὸν τὲ χαὶ γῆν καὶ τὸν ᾿“ργεῖον λεωῶν 90 
" ΕΞ ͵ 

σιστον δικαίως ἐς τὸ πᾶν τε σύμμαχον. 
, ᾽ ! - 

ἀλλ᾽ εἴτε χώρας ἔν τόποις “ιβυστικοῖς, 
- , 

Τρίτωνος ἀμφὶ χεῦμα γενεϑλίου πόρου, 
, « ΜΝ ἀν τ - , 

τίϑησιν ὄρϑον ἢ κατηρεφῆ πόδα, 

295 φίλοις ἀρ γουσ᾽, εἴτε Φλεγραίαν πλάκα 20 

292, 95. Κ'01Π01. ὅτε διὰ τοῦτο αὐτὴν οἴεται Τριτογένειαν 

(χαλεϊσϑαι). ΤΖοίζο5 δα ΤγοορὮν. γ. 819 : χαὶ ᾿Αιόχύλος μυϑικὼς " 

»δἴτ᾽ ἀμιφὶ χεῦμα γενεϑλίου ὅπόρου Τρίτωνος ἐν τόποις Δι βυστίοις"“ 

οὐ βῖο θέίδιη Εν υϊηι5 ἴῃ Υ. τριγέννητος. Εΐαθο ἀοσοηΐ ργὸ Τεβυ- 

δτικοὶς πθατθ 1, βυστιχῆς πθαὰθ ἽΛ᾿βυστίδος ΒΟΥ] θΘη τη 6558. 

[Ι͂ἀθπὶ βθητιβ ἀἸἰοομαὶ ΠᾶΡῸ8 Αρϑιη. 47 δεχάτῳ δε φέγγει τῷδ᾽ 

ἀφικόμην ἔτους, ὉΡῚ ΨΥ αΠΟΥ ποη ἀοθθραῦ Θομ)ίοοτθ δεκάτου. 8.64 

αποα ἃρυά 'Ταοίζαιη Ἰθρίταν γενεϑλίου σπόρου, ἴαγεὺ ὙΝΤΟΒΘΙουῖ 

(ϑομβθᾶδθ οὐθοαθ ἴἢ θβοῃ. Ῥγομι. Ρ. 21) οοπ͵θοίιγαθ γενεϑλιο-- 

ὅπόρον. Αἰίαταθη ΜΙηθΥγἃ ποθ βαΐα, 584. παία αἸοίτι: δα ΤΎΪΓΟΠΘΠΙ, 

οὖ ΒΟ ρι]πὶ 1Π]1Ο1Ὁ0 ὙΘΥΒῚΙ5 51111}15 Ῥύόιῃ, 806 οἰχοῖσιν ἀμιφὶ νᾶμα 

Πλούτωνος πόρου, ααδμηαταπη οἰΐατη 101 ὙΥ̓ΊΘΒΘΙΘΤῸ πλουτωνόόσπορον 

ΒΟΙΙΡΟ Πα πτη νἱάἀοίαν. 

294 οΥβιιβ ΟΌΒΟΌΣΙ ἤᾶθο βθηΐθηῖία 6856. γ᾽ ἀθίιγ : βέσθ ραΐαηι 

ΟΟγ μι)", 5υθ τεῦ οὐ ἀπμοία ἱποοαϊ. ΜΝῸΧ χατηρεφής ΘΧΡΟΙΙΪ ροίοβί 

κεχαλυμμένος : οἷ. γνυχτηρεφές Αρβϑιη. 484 δεᾷ ὀρϑός ποααϊ! 

βρη λἤοανο ατιοα ΟΟτ}18. σΘγ ἰδ : Πα πὶ ῬΥΟΥΒιΙ8. αἰ ΒΒΙΠη116. οϑί, απο 

Ἡδυτὰ, οοτηραγανϊί, βλέποντα γὺν μὲν ὁρϑ", ἐπειτα δὲ ὄχότον, 

ΟΝ. 419. ΜΥΊΘΒΘΙΟΥ οοη]. τίϑησ᾽ ὁρατὸν. Εογίαββο τ έϑ'ησ᾽ ἐνατ- 

ὅρον. Αἰΐὰ βθοιῖὶ ϑιηὺ Ατιγαῖΐτ5 χατηρξιιῦ, ΒαγροΒ χατωφερὴ, 

Ἐν Ζβοηθ. κατηφερη ΟΟὨ]]οἰθηΐο 8. --- Οδίοσιιμη. πθβοῖο ἃπ ΑΘΒΟΙΎ ΙΒ 

ΑΙΠπᾶὰς ἃ4 ΡΘΙΠαπὶ ἀπο {ππιπια χίτπθ Αἰμθηΐθηβθβ τὰ Αορυρίο 

Βοτοραμί, [πὰγῸ Πρ γύαι γθοὶ ἀιΧ Π τὶ [υθηΐθβ (Το 1, 104, 109), 
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ϑρασὺς ταγοῦχος ὡς ἀνηρ ἐπισκοπεῖ, 
" ͵ Η , Ν 

ἔλϑοι, κλύει δὲ καὶ πρόσωϑεν ὧν ϑεὸς, 

ὕπως γένοιτο τῶνδ᾽ ἐμοὶ λυτήριος. 

ΧΟΡΟΣ. 

Οὔτοι σ᾽ “πόλλων οὐδ᾽ ᾿4“ϑηναίας σϑένος 
800 δύσαιτ᾽ ἂν ὥστε μὴ οὐ παρημελημένον 800 

» Ν , ΕῪ , ΩἹ [χ - 

ἔρρειν, τὸ χαίρειν μὴ μαϑόνϑ᾽ ὕπου φρενῶν, 

ἀναίματον, βόσχημα δαιμόνων, σκιάν. 
- , 

Συ δ᾽ ἀντιφωνεῖς ; ἀλλ᾿ ἀποπτύσεις λόγους. 
ἐμοὶ τραφείς τε καὶ καϑιερωμένος, 

806 καὶ ζῶν με δαίσεις οὐδὲ πρὸς βωμῷ σφαγεὶς, 300 
“ "1 3 , ͵ " , 
ὕμνον δ᾽ αχούυσει τονῦε δέσμιον σέϑεν. 

“Ὁ 

802 ΙΙὐθτὶ δχιά. Ὅουν, Ηθαῖῃ. Ιωοθο ναιῖθ ἰθῃίαίο ᾿ηέθι- 

Ραποῦομπα 5 ΟΟΌΥΥΪΒΒ6. ΤῊΪῃϊ ὙἹάΘΟΣ : ἱπίου δα]θοϊντιπι οἵ βιυρβίδη- 

ναι ᾿ηἰοσροβίζα δαηΐ, απᾶ8 τοὶ τ μθη Ἀρουπιπΐ, αἀπᾶ8ὶ αἰχίββοὶ 

ἀναίματον (δαίμονες γάρ δε βοσχήσονται) ὅκιάν Οἷ. Αραπι. 114 

βοσχόμενοι λαγίναν; ἐπὶ κυμάδι φέρματα, δαῖ ἐρικυμάδα φέρμα τε; 

γένναν. 

808 ΤΡΥῚ οἱ 5010]. οὐδ᾽ ἀντιφωνεῖς, ἀλλ᾽ ἀποπτύεις, πϊεὶ 
ψιυοᾶ Ψ, ΕἸ. ΠΙΡΥΑΥ ΘΤΌσΘ ργὸ ἀλλ᾽ ἰΐοστιτι οὐδ᾽ ΒαΡοπί. Αἴ ποι 

Ἰητ6 ]ΠἸρῚ ταῦ οαΥ ΕἜΤΙαΘ οΥαΥ του ἔθυαηΐ Ογθβίθπη ΠΟΥΤΟΤΟ ῬΘΙΟΙΒΒΊ ΠῚ 

5116 76 ; ἱπιο, αιιοᾶ τηοᾶο Ἰοοίιβ Θϑὲ, μος ἱμάϊρηδτὶ Ροβδαμέ, πᾷ 

τϑαυϊγαῦα βθηβῖξ ΒΟ μο]αβίθβ, οὐι5 πιο οδὲ δἀὐποίδειο : οὐχ ἀπος 

κρίνῃ; ἢ ἀντὶ τοῦ, οὐδὲ ἀντιφωνήσεις μοι, ἀλλὰ σοῦ βουλομένου 

λαλεὶν τὸ φϑέγμα δου δεϑήδσεται. Βριθ οί. ἀλλ᾽ ἀντιφωγεὶς», 

οὐδ᾽ ἀποπτίύεις .- .« ; ΜΙΝ ἰδιηθη ἔτη Ἰοοιπὶ ἰάθπι υἱξτιπη 90Ὁ- 

ἐϊητιῖβθθ νἱἀθῖασ, απο ν. 140 ἃ Ῥϑδύβοπο 580] πιπὶ οί, [1ἔδατιθ 

Βουῖρϑὶ σὺ δ᾽ οὐ ἀποπτύσεις λόγους, Ροδὶ πᾶπο νόσοπι ρ]θπδ ἰηΐου- 

Ραποίίοπθ Ροβίϊα,. αἴτια Ροβὺ χαϑιερωμένος ῬΟΠΘΌΔΕΕΣ, 
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ες Αγε δη καὶ χορὸν ἅψωμεν, ἐπεὶ 

μοῦσαν στυγερὰν 

ἀποφαίνεσθαι δεδύχηκεν, 

810 λέξαι τε λάχη τὰ κατ᾿ ἀνθρώπους 810 

ὡς ἐπινωμᾷ στάσις ἀμα. 

Εὐϑυδίκαιοι δ᾽ ἡδομεϑ᾽ εἶναι" 

τοὺς μὲν χαϑαρὰς 

καϑαρῶς χεῖρας ττρονέμοντας 

810 οὔτις ἐφέρπει μῆνις ἀφ᾽ ἡμῶν, 
ἀσινὴς δ᾽ αἰῶγα διοιχγνεῖ" 815 

Ὅστις δ᾽ ἀλιτῶν ὥσττερ ὕδ᾽ ἀνὴρ 

χεῖρας φονίας ἐπικρύπτει, 

μάρτυρες ὀρϑαὶ τοῖσι ϑανοῦσιν 
320 παραχγιγνόμεναι πράχτορες αἵματος 

αὐτῷ τελέως ἐφανημεν. 800 

807 Ἑαχίαγτιη {ὐἸΠΊ6 11 δαπῦ Ὀ15 απδίουμὶ. Α (οί ἀθιη ψουϑὶ- 

Ρὰβ Ογθβίθϑ ἀΙοθμ αὶ ἰηϊ πηι ἔθοθσαί. Μραϊπτη Ἰοσαπι παροὺ ΜΙηθΥ- 

γἂθ Ἰηγοοδίϊο, 28ῦ---298, ὙΘΥβιι5. ὈῚ5 αα]ηϊ, 405 ἀπ10 ὙΘΥΒτ5. ΡΓδ6- 

οϑαππί, ἀπὸ οἸαπαππηί. 

811 ΤΙἡρυῖ στάσις ἅμα. Οὐυγ, Οδηΐ, οὐ ΒΙουη. 

812 εὐϑυδίχαι ϑ'’ οἱδ᾽ οἰμεϑ' εἶναι Μ. Ἑπιοπάατντιμι Οδμΐ, οἱ 

Ηρθτπι. 

818--1ὖ τοὺ μὲν χαϑαρὰδ χεῖρα προύνέμονταῦ Μ. προ- 

νέμοντας Υ. ΕἸ. ΒΕ. Ηθηπδηη ΟἸ᾿πὶ τὸν μὲν χ. χ' προνέμιοι τ᾿» 

ἀθίπη4θ ἀπππι ᾿η 61] ββοῦ ΠῸ5 ἀπδρδοβίοβ οοηβίασθ ὑγῖ θτι5. 1 ΠΟΥ ΤΙ ΠῚ 

ΟΥ̓ΔἸΠτιπὶ ΡΟΥΙΟ 15, ΘσΥΘΡΊ6 ἰηβουαϊ: χαϑαρῷς. ΝΆΠΙΘΥΙΙΒ. 51 ΠΡ] γῚ5 

Ροβύ Ρ]ΌγΆ] 6 πὶ 1Π|αΐπβ Πΐο ΠῸῚ Ρ]5 Οβθβίομῖβ παροὺ ἀπιᾶπη ν, 88 

οὲ 110]. Η. 1,.. ΑΒγθηΒ χ. χ' πρὸς φῶς προὶ ἐμοντας. Μοχ 10 υ] 

οὔτις ἀφ᾽ ἡμῶν μῆνις ἐφέρπει. Τταπβροδαῖς Ῥουβ, δά υἱϊαπάπιῃ 

Βἰαίπτη. 

5 

817---20 ἀλιτοῶν ες ἀνηρ." παραγινόμεναι Μ. Οουν. Απὶ, οἱ ΡΟΥβ, 

θ 
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Μᾶτερ ἃ μ᾽ ἔτιχκτες, ὦ μᾶτερ Νὺξ, ἀλαοῖσιν 

καὶ δεδορχόσιν ποινὼν, 

χλῦϑ᾽ ὁ “Λατοῦς γὰρ ἵνίς μ᾽ ἄτιμον τίϑησιν 

8320 τόνδ᾽ ἀφαιρούμενος 825 

πτῶκχκα, ματρῷον ἅγνισμα κύριον φόνου. 
2 Ν ᾿ - , 

δπὶ δὲ τῷ τεϑυμένῳ 
͵ , κ κ κ᾿ 

τόδε μέλος παρακοπα, παραφορὰ φρενοδαλῆὴς, 880 

ὕμνος ἐξ Ἐρινύων, 

380. δέσμιος φρενῶν, ἀφόρμιχτος, αὐονὰ βροτοῖς. 

Τοῖτο γὰρ λάχος διανταία ΠΠοῖρ᾽ ἐπέκλωσεν 

δμττέδως ἔχειν, ϑνατῶν 880 

τοί νιν αὐτουργίαις ξυμπατῶσιν μάταιοι, 

822. 28 α]ρο ἀλαοῖσι. ϑ'ιοᾶ ἀλαοῖδιν Μ., αποᾶ, γϑυβῖθτιβ 

τϑοίίτι5. αἰνβῖ5, τϑβυϊἐπθηπτη 6586. υἱάουιιπῦ ΠΟίβθΘ ΘΙ. οἱ ΝΥ Θβίρμα]. 

β6}01, ζῶσι καὶ ϑανοῦσιν ἔνδικον. 

820 σπτάκα οἷ ματρῶϊον Μ. 60]. τὸν τῷ ἰδίῳ ϑανάτῳ 

ἀφαγνιοῦντα τὸν φόνον τὴς μητρός. Υ. δαγς 180. 

827 8η4ᾳ. 8610]. ἐπὶ Ὀρέστῃ δὲ μέλλοντι ϑύεόσϑαι λεχϑήσεται 

ὕμνος ἐὲ ἡμῶν ὡς ἐπὶ ἱερείῳ, ὃς αὐτοῦ τὰς φρένας παραχόψει. 

900 Β08}ο0]. ἀφόρμιχτος" οὐ γὰρ σὺν ὀργάνοις μουσιχοῖς γίνεται 

οὗτος ὁ ὕμνος. ΑἸ ΜΏΠ1ου. Βοα ἰασηθη ψου βίη} ]6 οδϑί Εἰθῖδ8 

οοπίϊοιῖββθ, πὸπ απίάριη. ρον τούπαμηι οδπίϊοαμη, 564 ἅππὶ μᾶθο Θρἢγ- 

πηΐα, 5921---80, 8806 ---89, ἃ ΕἾΛΥΠ5. ΟΥ̓ΡΘΒ ΠΙΆΡΊΟΟΒ. 88} ΠΈ 1 θ 118 σἱοῖῖ- 

τηϑιη αι. απαβὶ δα πθαμτι5. οὐ βίσορπαστιι Βοαπθηϊπη Ραγίθβ 

Β'π 1165, 940---48, 884-- ὅ7, ἃ 58] 16 πΕτι5. ρουβοαπθης ππια 6 τη ρ6- 

ὕαπι δἰ αν] 0115. απο θαπίιν. Μὸχ δα αὐονὰ βροτοὶς θΘη6 5080]. 

ὁ ξηραίνων τοὺς βροτούς, τὶ Βἰρυιϊβοαγοῖ νόθοι Δ σι. Πἷο 

(αὐ θην ὙΑΙΘΥΘ, ΠΟΣῚ αἰγορίζη. 

882. 88. ϑανάτων τοῖόσιν αὐτουργίαιό ξύμιπαύωσιν μάταιοι Μ. 

ϑνατῶν Οδπῖ, αὐτουργίαι ξυμπέσωσιν ἴπάθ ἃ ΤΌγπΟΡΟ φαϊίονθβ 
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τοῖς ὁμαρτεῖν, ὑφρρ᾽ ἂν 
3836 γᾶν ὑπέλθῃ ϑανὼν δ᾽ οὐκ ἀγαν ἐλεύϑερος. 5810 

2 Ν δὰ Φὰ , 

ετὶ δὲ τῴ τεϑυμένῳ 
, , κ κν “ιν 

τοῦς μέλος πιαραχοπὰ, παραφοραὰ φρενοδαλῆς, 
[᾿ ΟἿ 2 ! 

υμνος ἐξ ἔρινυων, 
Τὰ γ ἡ ν » 

δέσμιος φρενῶν, ἀφορμίκτος, αὐονὰ βροτοῖς. 3:10 

͵ ͵ Ὕ , , 

340. Γιγνομέναισι λάχῃ ταῦ᾽ ἐφ᾽ ἁμὶν ἐχρανϑη, στρ. β'. 
᾿] , 4, 3) , Ἑ Ν γ9} ». ᾿ 
ἀϑανάτων δ᾽ ἀπέχειν ἑχὰς, οὐδέ τις ἐστὶ 850 

συνδαίτωρ μετάκοινος, 

ΟἸΉΏΠΘ5. ΤΟΙΠΘΙΘ : ΠᾶΠῚ ἴἰὰ ΕἾΙΤΙΔ6. ΑΙΟΘ Ια 6ῷ 506] 6 γα Ὁ]ΟΙΒοὶ 

απᾶθ οαδαι ΠΟΙΆΪΉΪΌΤΙ5 δοοϊδαης, Ταπι ἀαϊίνττη αὐτουργίαις Ἀγνηδῖ 

ΒΟΒΟ]ΙΟη. αὐτοφονίαις. ΘΒ αὶ ἐγαηβ] αἰ οπθὴ. ΑΘΒΟΒγ 10 ἔγοαπθη- 

ἰαίδτα ξυμπατῶσιν οἱ τοῖσιν τασίαν! ἴῃ τοί νιν. δ ονεαϊζιη φρὶ 

ὁπ ( ῬΑΥΟΆμ., 1. 6, Ἰθρθιη δθίθυ 1) ρανγϊιοϊαϊς ργοσιμίοαηί τυαηὶ 

δοοἰοςίϊφειθ. Ῥαᾶγοδθ, Μοῖραι, ταὖ οτηπΐα ἀρίθυπμᾶ οὐ ᾿τητητιία Ὀ1Π18, 516 

Θἴίδτη 118 ἴδαϑαιθ {πϑπίαν : οὗ, ν. 929 5αᾳ. ΡΙηᾶ, Ῥγίῃ. ᾿Υ͂, 148. 

Ναμπο ἀδπιαῃὶ [16 ]ΠρΡῚταῦ οὐἵ ϑνατῶν ΡΥΪπιο ἰοὺ δηΐθ γϑ]αὐϊντιη 

βΒϑράθιη παρθαΐ, οὐ αὐἱἰὰ δι ᾳποὰ βαργᾷ Ῥαῦοθα γοσοίαν διανταία 

ἱν 8... Ἰηϊουρυθίθ βοΠο]αβίθ, ἡ διαμπὰς τιμωρουμένη : Ἰϑτη ΕΣ]ΔΘ 

ΒΟΘΙΘΥΤΠ Ὁ] 1015 Ραγοᾶρ. τ] ἰβίσαβ 56. ῬΥθαϊοδηῖ. Μὸχ ὁμαρτεὶν; 

Ργοϑβοηῖ, ῬΟΥ ἰγομίδτη ἀϊοίπμ οϑβύ. 

840 Ηρι. γεινομέναισι- ΤλΡυὶ ἁμῖν. ον. Ῥουβ. 

841. 42 ἀϑανάτων δ᾽ ἀπέχειν χέρα Μ. ΑἸΐὰ γραῦν! οἵ 

Υγ65 ἴρϑα ἀοοοί οἵ βοποϊϊοη μὴ πλησιάζειν ἡμᾶς τοῖς ϑεοὶῖς. ἃ 

γϑίθυθ ἱπίθυρυθίθ γθοθάθηϊοβ Ῥυΐθη οὐ Ήθυμη. ἀϑανάτων δίχ᾽ ἔχει" 

γέρας, δ)θοἴα ρᾶγίίου]α δέ, ἀπᾶθ 10 πὸ ΔΡιμάδε : πθάτιθ ΘΗ ΪΠ 

ἱποϊρίαπί, 884. ρουριηΐ ΘΠΔΥΤΡΘ Ταππθτὰ 51ᾶ, οἱ ἀϑαγάτων δὲ 

ορροπαπὺ ϑνατοῖς, ἄθ ααΐθυβ ν. 882. [ἰδῆ 5ουῖρδὶ ἑχάς. Μὸχ 

δυνδάτωρ Μ., 
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παντολεύκχων δὲ πέπλων ἀνέορτος ἄκληρος 
ἐτύχϑην. 

δωμάτων γὰρ εἱλομαν 

8346. ἀνατροϊιάς " ὅταν ““ρης 86 

τιϑασὸς ὧν φίλον ἕλῃ, 

ἐπὶ τὸν, ὠ, διόμεναι --- 

848 πανλεύχων δὲ πέπλων ἀμιοιροῦ ἀνληροό ἐτύχϑην Μ. 

Ναϊηουὶ ἀποθιβ νυἱ 15. Δ θογαί. [ἢ ῬΥΪπιο γοῦβιι θθη6 ΒοΙίβθ. οἱ 

ὙΥ ἐβίρῃ. σαντολεύχων», 6011. ν. 852 δὲ ὅ08 588. ϑβε4 ᾿ποοηβα]εῖτβ 

ἰάθη. οὰπὶ ΜΆΠΘΡΟ ἀπόμοιρος ἄνληρος, ΟΕ. ΑΘβομ απ. ἴῃ 

τ] θτι5. ΒΘΙΏΡΘΙ ᾿ΙΒ4θη) Ῥυϑθῆχὶβ αὖ. Εἰίδτη σϑηΐοσθβ Ἡθυμηδππὶ οἱ 

ὈἰηΔονΗΙ οοηήθοίαταθ. Μοάϊοῖπα ρϑίθπαα. 6 56}0110 οὐδαμοῦ 

ὅπου ἑορτὴ καὶ ἀμπεχόνῃη γαϑαρὰ πάρειμι, φιοᾶ ποπ Ρογεποὲ δᾶ 

ἄμοιρος ἄνληρος, 584 δᾷ ροπαΐπδηι βου ρίθγαπι, Οχ πᾶ Πᾶθο ποβίγα 

ἀορταναῖα οδί, ἀνέορτος ἄχληρος. ΟἿ. Ἐπ. ΕἸ. 810 : ἀνέορτος ἱερῶν 

χαὶ χορῶν τητωμένη. Αν ἱπιπιογίαἰϊϑιι5. ἰοπηο αὐδιην., τθηνε ἀφογιηι 

φιιϊξηιιαηι ηϊοὶς ορεἐϊς ἰηίογοϑί, οαπαϊίαφια τοϑίθ, ψφεαηι ἐἰογιιι [οσία 

μανοηΐ, πιο σαγοηΐ ηιϊἰυίημιο ἱμίοναϊοίνιι ες. ΝῸχ αἀϑανάτων τι 

Ρυϊποῖρῖο ροβιία δα πᾶθο οπιηΐαὰ Ρουίποί. Ὑ1Ι465 απᾶπ ΘΡΥΘΡῚΘ 

Βᾶθο ἰηΐου 56 Θομδουθϑηΐ. 

844. 45 δομάτων Μ. Εἰγία, 5101 ο]ορὶς ἀοιηπιιπι ΘΥ̓ΘΥΒΙΟΠ6Β, 

Ουἱᾷ ὑπ ὃ Τἄθομθ ἃ} ἱπιπιουία! πὰ ΘΡῸ]15. οἵ Θοτηπιογοῖο θχοὶα- 

αἰσαν ὃ Αὖὐ ἰρβὶ ᾿πηπιουία]θ5 ἀοτητβ ΒΆ6Ρ6 θυθυτιηΐ, σϑηΐοβ Θχοϊἀιιηΐ, 

Βοά οἴζδιη. βϑαποηίι,, Ποιηϊοϊ ἀαυτιηι ἰηβθοίδ ὉΠ 65, βίηθ. ρᾶγισα]α 

ὁοπἠαποῖϊνα ἰΐα οαπὶ Πἰβ ΘΟμ ΘΟ ἴα}, τ ΠΘΟΘΒ56. δἰ ἃ Δ} Β15 

πο αἰῆουγο, 564 θαἄοπι Θχρ]]οαῖτβ Ρτορόηθσθ, [τὰ πὸ σΟὨ]ΙΟΙΟ : 

αἱμάτων γὰρ εἱλόιιαν 

ἀναδροπάς " 

βαη σι νι ῖς ἰιατιδίτιδ, απ 8. Βιρθυίοσα ἀρ τ ββίπιθ 1] πβίσδηΐ, οἵ πν!οθηι 

ΒϑαιθητΡιιβ. ΠΠπιβισαπίασ. ΟἿἍ βθρί. 718 αλλ᾽ αὐτάδελφον αἷμα 

δρέψασϑαι ϑλεις. γοολΡα]ὰ αἷμα οἱ δῶμα θἴϊατη Ομο. 119. 4609. 

038 ρϑυιηπίδη ταῦ. 

8460. 41 πίϑασοσ ὧν φίλοό Μ. Οουν. Τατη. Ιἅθπι ἐπιτόνως 
διόμεναι, αὐοα οὐ 4111 οἱ μά. γϑοθροσγιιηῖ, ααϊᾶ ἰηἰουθοῖῖο ᾧ, 
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χρατξθον ον ομὼως ἁμαυρουμὲν ---ὀαἰμᾶτος γξου. 859 

Σπευδόμεναι δ᾽ ἀφελεῖν τινὰ τἄσδε μερίμνας, 

860 δεῖ τελέαν ἐπ᾽ ἐμαῖσι δίκαις ἐπικραίνειν, 

μηδ᾽ εἰς ἄγκρισιν ἐλϑεῖν. 

ἀπᾶπὶ Θἰΐδ πη 5001. ΠαΡτϊΐ, οὰπὶ ἱπαϊοαῖνο μαυροῦμεν ΘΟΠΙ ΠΏΡῚ 

ῬΌΒ56. 01 ν᾽ θθαίαν, 8664 νἱᾶθ δᾶ ν. 564, 

848 δμοίωσ μαυροῦμεν τῳ (ἐφ᾽ Υ. ΕἸ. Ἐ2) αἵματοῦ νέου Μ. 

Αα Θϑαάθιη δα ἔθυθ ϑαᾶθμι βρθοίδηΐ 80 Π011ὰ διὰ τὸ νέον αἷιια οἱ 

ἰᾷ, 40 γοχ νέον ἱΠπιβίγαίπ, τοῦ νεωστὶ εἰργασμένου ὑπ’ αὐτοῦ. 

ΝΙΠΙ αὐἰηθὺ οσμηθ8 ΟΟΠἤ]ΘΟίτιγΓἃ8. ΤΘίουσθ, ααθτι5 οὖ 8111 οἵ ΘρῸ 

ΠΠΙΡΟΥ Πᾶθδο ἴῃ ὙοΥβιιθ ΔΗ ΓΠΘΙΙΟΙ ὨΠΤΠΘΤΟΒ. ΟΟΟΘΥΘ ΘΟΠΆΡΆΠΉΤΓ, 

Τηβύδυ οτηηΐτιτη 510 ΡΥΘη1,, ἃ ΠΙπαογῆο ργοθαΐα, μαυροῦ μεν νεόαιιον. 

Ναμο ᾿ἰπίθ]]θχὶ δηςΠοίϊοα Ρ] ΟΣ Ρθ5. Ὑἱ{115 αἰθοία οβθθ, οὖ πᾶθο 

ἸΘη 1 ββίτηᾶ ΘΠ  ΠἀδΙ] 006 58 ΠΕ ΡΟ556, 51, Τθοορί5 ΑὙ Π8]41 οὐ ΒΌΣΡ 6511 

ΘΟΥΤΘΟΙΟΙΪτΙΒ ὁμῶς οἵ ἀμαυροῦμεν (γαητιηὶ ΘΠΪΠῚ οϑύ Β]Ο ΠΟ] αΙΙ 

ἀοογθίατη ΑΘΒΟΠγ]10, ααΐα 50]Π1οοὺ Αρᾶτη. 276 μαυρουμένη ΒοΥρ5ι1, 

1 οΥ ἀἸΟΘἢὐ5. ἔου πα ἸΟΠΡΊΟΤΘ, ἀὰδπὶ ῬΘΥΒ. 229 ΘΟσΙΟ65. Θχῃὶροπέ 

οὐ Βπποηΐάθ5. ΕΠσῚρΙ ἀθβατιθ ΠΟ ΒΡΥΘυ ουπηἴ), ρᾶγίοα]α ὑφ᾽ ἀο]οαΐαν, 

510 Πᾶθ60 ΒΠΌΡΠἃ θα θη Ο] τιβα]ἃ τἰἰϊπῦ, αττὰ ΠΟῚ 501Π|Π} 5 ΓΌΡΠἃ 

α΄, ου]αθ ρᾶγ5 βϑεοιπηᾶα πο 5] πῊ}Π]Π[πὴὰ οϑί, 564 δἰΐδη) οθίοσδθ 

Πτι7τι5. ΟΑΥΤΉΪ 15 ΒΙΓΟΡΠ 6, ΠΘΟΠΟΠ 5 ΤΌΡΠ ΤΠ ἸΟΠΡΊΟΤΤΙΠΙ αν ἸΒΙΟΠ 65 

(ἀ-γνιόμα χύριον φόνου. οὐχ ἄγαν ἐλεύϑερος. αἱιιάτων γὰο εἷλό- 

μαν. ἐς ἀπηξιώσατο) ἰουτϊηπΐπῦ. ὙοΥΡἃ κρατερὸν ὄντ᾽ ὅμως 

ἀμαυροῦ μεν » 4 Πρ άπ ὙΟΘΟΠῚ διόμεναι Ἰηἰουροβιία βιιηΐ, 

Ρίδμθ τ γοῦρα Πῖ8Β πη τ Ππθίϊοα 56 η5τ|1 1Π ΘΟ ΡΟ τηὐγ. (ἀθηθίϊντιβ 

αἵματος νέου, Οὐ ΥἹ ἴῃ ἤπθ ροβίϊπιβ, ροπᾶθί ἃ διόμεναι. Ῥαγίοι]α 

ὦ ἱπιρογαῖῖνι νὰ Παρ ί. 

849---Ὁ1 σπευδόμεναι δ᾽ ἀφελεῖν τινὰ τὰσδε μερίμνασ, ϑεῶν 

δ᾽ ἀτέλειαν ἐμαῖσι λιταὶδ ἐπιχοαίνειν » εἰηδ᾽ ἐσ ἀγχοισιν ἐλϑεῖν Μ. 

ΜΙϊίο νᾶηαβ Δ]1Οστιηὶ τηθᾶβαθιθ ΠΠΡΘΙ ΘΟμ]θοίαγαβ. [ὐτηθη δι! ἷ5 

ταῖϊο ρΡϑπᾶθὺ ἃ ΒΟΠΟ]1Ὸ αὐ ΠΥ 5 ἱπϑρίο : εὔχομαι τοὶς ϑεοὶς τελέσαι 

μου τὸ βούλημα καὶ μὴ εἰς μάχην μοι ἐλϑεῖν. Νόοι ἀπθῖϊο, ἀπίῃ 

γοίτ8. ἸΘΥΡΥῸΒ. ΠΑΡΙοΥ τελείαν ἐμαϊῖσι ; βῖνο ροίϊπιβ, ἀαππηὶ Ππᾶθο 

ἀντ. β΄ 
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Ζεὺς γὰρ αἱμοσταγὲς ἀξιόμισον ἔϑνος τοῦδε 

λέσχας 866 

ἃς ἀπηξιωσατο. 

ὨΠΙΠΊΘΥῚΒ ΤΘΡιβηθηΐ, τελέαν ἐπ᾽ ἐμαῖσι λιταῖς ἐπιχοαίνειν. ΑὉ Πδο 

Ἰοοοηθ, πὖ δη αυῖουθ, 81 ργΟβοἰβοίπτητιν, βϑαοῖσιν τί ΠΠςἴογαθ δα, 

αὰδθ ἴῃ Μ. δπηίθ σέλειαν οχίδηξ, οχία βἰηΐ οχ δεῖ οὖ γὸχ ϑεῶν 

1πἰουργθίδ ϊοηΐβ οατιϑαὰ δα τινὰ δἀβουιρία δῖ. δπη νοῖὸ δὶ ἀρβιτ- 

ἄστα ἢ] λιταῖς, ἃ απο 5ρθοίδηϊ βοΠο]αβίδο εὔχομαι τοῖς ϑεοῖς, 

Τα Δ Π.115 ἢ δίχαις (οὐ ποο ααϊάθηη Ἰᾶτὰ Ῥυΐθη δοαΐθ νυ] 41}, Ἰοοτιβ 

ΟΡβοῦστι5. Ρ] ΔἸ ββίμητιβ ον, θιέηη φιθην ἰαδογο ποβίγο αὖ ἤας 

ομγα γϑηιουθαηιδ., εἰονοὶ ταία ἰαύουο ἡμαϊοϊα ποκίγα, πόα αὐ )μνὶ5 

αἰϊδοορίαίϊοποηι ἀοδοοηάογο. Τηδθῆῃῖίο τινὰ ΠΟΪῚ ραΐαγο Φόνθῖι ΟΡ 

Ὠρβοῖο ατιδ πη], ἃ ΕΠΥῚ8. ΔΘ ΒΒ  πηδτη, ΤΟΥ Υ θη ἴϑπη ΟὈΒΟΙΣτ5. ἀθβὶρ- 

Ὡ ΔΙ, Ηᾶδθο ἴῃ ὉΠΙΥΘΥΒι) αἰοία,, αἰ ἀθαθπι 5ἰῖ, ἀοοοπί, Μοχ 

ΠΟ ἐπ ΡοΥριηΐ, “ ουθπὶ Ραυυ το  ἀἃ5 Δ] Οα το 510 ᾿παϊσ 5 ΠΑ αΪ888 

ί(ᾳαο ἰθιηροῦθ ποΥΐ ΑἹ ᾿τηρϑυῖο ΡΟΥ 1 τη πμοτα ἰΠΐΘΥ 58. αἰ ν βου) : 

ΟΥρο ΕᾺΤΙΑ ΠῚ 6556. 1105 Ρδυβθαιιὶ, -- Φαιη νἱάθδπητβ βίηρα]α. 

Ροίογδπι βουθογθ ὀπευδομένα. ὅ'84. ποιηϊπδίνιβ βίο βοϊθὲ ἃ Οσαθοὶβ 

ὈΒΆΓΡΑΥΙ : οἷ, ν. 102, 401 οὐ ατᾶθ δα Οἤοθρῆ. 784 δαποίαντηιϑ, 

Τυμὰ βουνδηάιβ ρσοηθίϊνιιβ τὰσδε : πᾶπι αἰππὴ ἀφελεῖν τινά τι 

ΒΘΙΏΡΘΙ Παῦθαΐ ΟΥ̓ ρΡΙΘμαΙ, ἀφελεῖν τινί τι πομηππαιδηι ΠἰΡΟΥΆ ΠΑ 

γίμα (ν. βομοθιηδηηὶ δα πη Ἰοοῦπι δἀποίαξϊοπθμι), ἀφελεὶν τινά 

τινος δϑὺ γϑηϊοῦθῦ αἰϊψιιοην ἂν αἰΐψμα τὸ : οἵ. ἵκις, Ηθυτποῖ. 88 

αὐτὸν, ἔστ᾽ ἀν μὴ ἑτερὸς ὅοι λόγος συμμαχήσας ἀφέληται τῆς βίας, 

ἤδη ἀγόμενον. Τ)οῖπάο δ τελέαν ἐπιχραίνειν ΒᾺΡ}]6 γνώμην Ὑ6] ψῆφον, 

αὖ αἰοῖταν τὴν ἐναντίαν τίϑεσϑαι οἷ αἸῖὰ πα} αδπιοᾶϊ. Ιμοοατϊοπθπι 

ΥῸΥΘ. ΑΘΒΟΒΎ ΘΠ 6586 ἰδδβίδηϊιν Ἰοοὶ ϑῈΡΡ]. 91 χρανϑὴ πρᾶγμα 

τέλειον. 024 Ζεὺς δ᾽ ἐπιχράναι τέλος. 942 τοιάδε δημόπρακτος ἐκ 

πόλεως μία ψῆφος χέχρανται. 

862 Τ ΡΥ αἱματοσταγὲς. Οοτν. ΜΊΠΟν. Βθοῖθ 86}}0]. τὸ τῶν 
φονέων ἃάδογίρϑιε δ ἔϑνος τόδε, απο ταῖν θυ. ἀπο δᾶ 

ΕὙγΔ8 τϑίμ]ουαηΐ, αἀπᾶθ πθατιθ διηῦ ξἔῷῶγνος, Ὠθαῖθ 5101 ἰρ880 

γἹ ἀθηύαΣ ἀξιόμιδοι. 
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μάλα γὰρ οὖν ἁλομένα 

ϑῦδ ἀνέκαϑεν βαρυπεσῆ 

χαταφέρω ποδὸς ἀχμὰν -- 570 

σφαλερὰ τανυδρόμοις ὕμως κῶλα --- δύσφορον 
Υ 

ματαν. 

8ῦ4--51, ἴῃ {018 ροβί ν, 561, τηΐϑι" βίσορπαμπι οὐ δηβίτο- 

ΡΠμδτι ἰουεδηι, ροϑιίοβ ππὸ γοίσαχις Ηθδίῃ, ἀπ ἔθυθ οὐηηθ5 δϊ- 

ἴογθ8 Βθοιτ διιηΐ. ῬΘΒΡΟΠΒΙΟΠΘΠ ΠΟΙΤΠῚ ΨΘΥΒπη οὖ νυ. 94ῦ---48, 

οὕ ΠΙΙΠΊΘ.ῚΒ οὐ ὙΘΡτι5. 0515 τηδηϊξοβίαμα,, πὶ πραγ αμΐ, ΟΠ ΟΘΙ ΘΠ" 

οἱ σοὐύμϑητῖβ, Ἰοηρθ ἃ γϑῦῸ ΡΥ υιηΐ ; ατιὶ ὩΡΉΟΥΪ οὐ ἩΪΠΙΠΠΟ ΤΊ] 15 

ΟΥ̓ΙηΘι ἰτα]δίϊοίπιιη ἀοίθπαϊς, ΒΟΙΒΡΔΟΙ., βἰσορμαγιη] αἰν ΒΟ ΘΤα 

Θχοοριίανις ἱπηργο θ  Ὀ1]6 πη. ᾿ΓΥΔΠΒΡΟΒΙΠοσθὴ Ομ γτηδπΐ οὖ ΒΌΠ ] δ, 

αιδᾶθ 60, απο Ηθδίπ τοϑύϊειϊε οὐάϊηθ, 56. θχοϊριπηΐῦ (οἵ, δα ΟΠ ΟΘρΡΗ. 

448), οἱ βθῃςθη γι) ΠΘΧχι5. ΕπισαΘ, Ροβίατιϑ ΠῚ ΤΉΠΠΠτι5. 5πιπτὴ ἃ 

ἀθοσιιπι ᾿πίθ νυ θηίίομθ νἱ πα] οαγιιηῦ, ἀρ 1551 πι6 ρθυρτιηΐ μάλα γὰρ οὖν, 

οπιηΐηο ἐφίίιιν" Πμιογυϊοϊει5. τεἰοἴβ 07 : γγ 816. οαΐπτη σα]ρὸ ἹπηρΊξαν μάλα 

ἁλομένα : μάλα αἰβττιαμαϊ! νἷπι Παροῖ. Ὑϑγαπι Πᾶθο 51 ἴηῆγα 

Ἰοραμέιν, ποῖ ἰα 6 Πρ τπι’ αοιη 40 ἃ Ζεὺς - . ἀπηξιώσατο ἰὐδυβῖνϊ 

Ροδῖῦ δά δόξαι τ᾽ ἀνδρῶν, πθατθ μοβί δύσφορον μάταν τοοῖθ 

ΒΘααΪαΥ πίπτων. θα 46 ποὺ δ ν. 802 ἀϊοθιητ. ---Ξ Οθίθυ τι) 

ἀλλομιένα Μ. ἁλομένα Υ. ΤΊ. Ηθυπι. ἀἄγχκαϑὲν Μ. ἀνέκαϑεν ῬΘδγ8. 

Ταμι ΠΡν1 σφαλερὰ τανυδρόμοις κῶλα, δύσφορον ἀταν. ἩνΙΠΠΝ 

ῬΡοβί τανυδρόκιοις» ΠΙμΔου ρμροβί σφαλερὰ Ἰηβουῖῦ γὰρ, {υἸΡῚ ἀἸπιβοῖι]θ 

πρασθ βα15 ἃρίθ. Μοῖπβ ΟΠ ΟΘΙπΔΠ χαὶ τανυδρόύμοις , τάᾳπο 

ΒΟΙΒΡΔΟΝ ραϊαῦ Πα ΡυΪσθθ. ἁποίουθιη ΒΟΠΟΪΙ : χαὶ τοῖς τανυδρόμοις 

γίνεται σφαλερὰ τὰ γῶλα, διὰ τὴν ἐπιοῖσαν αὐτοῖς ἄτην δύσφορον 

ὑπ᾽ ἐμοῦ" οἷον, καὶ οἱ ταχύδρομοι οἱ δινανταί μι ἐχφυγεῖν. Αἱ 

510 ῬγΟαπΘο οἴ θα  ἀη ΘΡ τ] πιὰ γΟΟἿ5 τατυδρόιιοις, αποά οὐ ΑΘ ΒΟ νυ 

δ8 οὖ γο]οοιϊίαίβ. πᾶ πᾶθὺ γῸΧ τοίου, ἰπηϊίαίῖο τοβριμπηΐ, 

Ῥορία, πὖ ἴῃ νϑύβα ἀπ Ποίϊοο, βουϊρϑι ὅμως αποά ρμοβί -ὁμοις 

ἴδοι] Θχοϊαϊῦ, οὐ {ὐὶ ΔΟΠΟ τιδτὶβ δὲ ΡγῸ ἰγσόομαθο, πὖ νἰνι4θ 4ο- 

Ρίηρονοῦ ἔπραθ γαριαϊαίθηι : οἵ, δὰ ἄρῃ. 1064 δἀποίαϊα. Ηδθο 

αὐιΐθπι, τ ΒΕΠΌΡΠὰ6 Ἰοοιθ ππιϊο ἀπ ποίϊοιιθ, ἰηϊουροβὶία. βαηΐ ; 

ΒΘΏΒΤΙΒ. ἈΌΒΟ]γ ἰἴππ νου θ18, αλὸ Βοαιιαηἴιν, πθατιθ ᾿0 515 5815 ἸΠ ΟΡΥ ΙΒ. 



Δόξαι τ᾽ ἀνδρῶν καὶ μάλ᾽ ὑπ᾽ αἰϑέρι σεμναὶ 

τακόμεναι χατὼ γᾶν μινύϑουσιν ἄτιμοι 

860. ἀμετέραις ἐφόδοις μελανείμοσιν, ὀρχη-- 87 

σμοῖς τ᾽ ἐπιφϑόνοις ποδὸς. 

5. , ΒΩ , 

Πίπτων δ᾽ οὐχ οἶδεν τοῦδ᾽ ὑπ᾽ ἄφρονι λυμᾳ" 

τοῖον ἐπὶ κνέφας ανδρὶ μύσος πεποταται" 
᾿ ! 3), 2 Ν Ν , φ“- 

χαὶ δνοφεραν τιν᾽ ἀχλὺν κατὰ δώματος αὐδᾶ-- 

83θῦ ται πολύστονος φάξεις. 380 

Νἄμῃι νοοθπ ἄταν, απ πὶ 78 Π| 5080], ΠΑΡ, ΘοΥττρίαπι 6556 ἀοοθηΐ 

46 Ὧθ᾽ πᾶτυτὰ. 5 ΤΌ ΡΠδγιπὶ Οἰδιιδι]α. ϑιργα αἰδβριιτανίμητιβ, θᾶ 

Ριδθβίο δύ, απο δὲ πιιπιθυβ δὲ βθηΐθηίίαθ Θρυθρῖθ 58 Ε|5Γ8ο]ΐ, δὺσ- 

φοροῦν μάταν, φγ'αυθηι οἱ ὑποοϊξαὀτίοηι ἐπιϑοοίαιτοτθηι. 510. ΒΌΡΡΙ. 819 
, ’ , ͵ , , , 

μετά μὲ δρόμοισι διομιενοι φυγάδα μάταιόι πολυϑροοις βίαια δίζην- 

ται λαβεῖν, αὶ ῬΘὴΘ 50}0]. ταῖς ζητήσεσιν Ἰαϊουργϑίαθαν ποιπθῖι ἃ 

4ὸ ἀθο]παΐαν ματεύω. Αᾶ4θ. βόρῃ. ἢν. 184 ύαριη. οὐ τέ τοι 

μέτρον μάτας. , 

869--ΟἹ Νοβοῖο οἵμ' Ηρτγμι, βουίρβουῖς χατὰ γᾶς. Νόοῦ Θηΐπη 

80 ἰουγα, 564. δυτὴὶ 56. Βίθυ που ἀἰοὶς οοὶβὰβ Ποιμίπιτη Ρ]ΟΥΪαΒ, 

ΒΘπ6 56}0]. χαὲ τοὺς ὑψηλοὺς χαϑαιροῦμεν. Μοχ ᾿ἰδυὶ ἐπιφόνοις. 

Οοτν. Ἡθδίῃ. 

8602--Οὅ Οαβιιβ, απιθ 15. αὶ Θομ οἰ αἰ, ποι Βθη, 564 Ρορια- 

115 ρτοῦθ δηϊηδανου ες, οδὲ ρ]ουῖαθ 118, απὰπι 5 ΌΡ Πα ἰθυίϊα Ρτδθ- 

ἀϊοαραῦ, υὐὐΐηα, ΠΟ. ΥΘΥῚΙ5. Οὗ ΡΙΟΡΥΪ ΙΒ. σαβιι85. ΘΟΥΊ., αἰ ἃ ΕἾΣΙ Β 

αθιτα ἴὰ ἔπραμη 86. οομ]θοουαηΐ, 1468 νουϑβ 854-ἶ, ααὶϊ ἴῃ 

1|Ργ15. δηΐθ 8502 Ἰοριυηίμ, τϑοΐθ ἰγαπβροξῖῖοβ 6886, [ΠῚ τΠΙ ΘΥΒΙΠΠῚ 

ἀἸϊοία ΘΧΘΠΊΡΙΟ 1ΠΠπ|5ῖ γα} ροβδηΐ ΟΧ ἴρ80 ΑΘΒΟΉΎ]ο ρϑίϊζο : Δρὰ- 

ΠΙΘΙΠ ΠΟ Πἶ5. ἰπ ουϑούου 5. 5101 θοαῦ νἱἀθθαηΐαν, ἀατπὶ 18 πΔ ΡΟΡ Ϊ 8 

ΘΟΥΤ ΠΣ ΆΠΔΙΏ ῬΟΥ τιμαὶ ἀΥΟΥΒΑΥΘίαΙ" : ἀγήλιοι βροτούτυγεῖς δνόφοι 

καλύπτουσι δόμους δεύποτῶν ϑανάτοισιν, ΟΠοΘρΆ. 47. --- Οθἔοσιμη 

τοῖον γὰρ δυχὶ Ὁ". εὖσού Μ. Οοτν. Ηδρδί οἱ ΥὙ᾽οί, 
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, »"Ἢ 

ἹΠένει γὰρ εὐμηχάνῳ τε καὶ τελείῳ, κακῶν 

τὲ μνήμονες σεμναὶ 
! -“" 

καὶ δυσπαρηγοροι βροτοῖς, 
Ρ , ΑΡ ! - “-“ 
ἄτιμα τίομεν ατίεται λάχῃ ϑεῶν διχοστατοῦντ᾽ 355 

870. ἀναλίῳ λάμπᾳ, 

δυσμολοπαίπαλα δερκομένοισιν 

καὶ δυσομμάτοις ὁμῶς. 

806 ΤΑΡτὶ μένει γάρ΄ εὐμήχανοι δὲ χαὶ τέλειοι. Ὑγαϊκοῖ, τε 

χαὶ, αὰο τοοθρίο τϑοΐθ ΜΏΠΥ ᾿πίουρ οἰ ομ6 ΠῚ ροϑβί γάρ, 48 Π 

ἔγαβίσα ὑποραίαν Ἡδυη,, αἀθ]ονυιῦ οὐ μένει ΠΟΙΊΘ 6586. ἰη 6 ΠΟ χῖῦ. 

Αἰΐαιηθη μένει εὐμη χανοι ΠΟῸΠ Ρ6η6 πηριαι, οἵ, ααστη Θητιηἰϊαῖϊο 

ΠῸΠ Οδῇθαύ σουῦο Πηϊίο (γ. δα ν, 809), Π1}}1} ἱπηρθαϊέ ΘΠ ΠΟΙΆΪΠτι5 

ΒΟΥ ΆΠητΙ5 εὐμηχάνῳ οὐ τελείῳ. 

8609. Τ0 ἀτιι᾽ ἀτίεται διόμεναι λάχη Μ. οἱ 56801. αϊρο 

ἀτιμ᾽ ἀτίετα 6 Οδῃίονὶ οοηϊθούμγα, ἡτιᾶθ ΠΌΠΊΘΥΪΒ. Βιθυτυϊς, 568 

ΘΘητι5 ΟαἸΟΘηαῚ ἰηΐουὶ ᾿πδπαϊαμη. ΑΘΒΟῆυ 8 ΘηΪη)], ΟΔΙΠ]τιΆ Τὴ 

5Βᾶᾷ8ρ6. σοΟμΪ πηρῚϊ ΒΥΠΟΠΥΠΙδ, Πππατιατη ἀοουγσαΐ Δ0 δαᾶθηὶ 5{17}06 

ἀθοηδία ρ]δηθαιθ 146Π βἰρηϊβοδμπίία, Τίδαητιθ ἐγδηβροβαὶ ἀτίεται; 

αὰο ἔδοίο ͵18π| ἀρραγϑὺ υἱϊϊηια5 απᾶ βαηῦ ἴῃ διόμεναι 1ιτογὰ8 6Χ 

Ρυϊβίϊηδ, 1Π|π|8 σοοα θᾺ}1 8646 δᾶ δέομιεν Ὑ6] Ροίϊπιβ τέομεν Δ Π Δ 6515880. 

510 σϑύθυστη βηϊίτιπι ΠΔΡΘΠΊι8, α1ὸ ΔΘΡῪΘ ΟΑΤΘΡΆΤητΙ5., πθαπθ οορὶ- 

θγτι} πΐ λάχη δίεσϑαι, απὸ σϑῦθο ἀρὰ ἰτορί ἄα ποίαν, ῥγῸ ἐφέσει»; 

μετέρχεσϑαι λάχη αἰοΐαμη 6556. οὐθάδιητϊβ. -- Μοχ λάμπᾳ; διζι, 

(οἱοοα βϑηΐα δἰζακ) ἰδηΐαπι ἴοστηα αἰογε ἃ λάπᾳ, πθϑηῖθ [ποῖβ 

ποίϊομϑιῃ μαροί, αποὰ Ἡρφιτη. 5101 ρουβιιαβίβδθ νἱἀθίασ, αἰ οοπ]θοΐα- 

τϑιη Βιιδτη ἄ(θ γ. 990 ἐπογθίπιυ. Οθίθσιιμη Π10Υ] ανηλίφ. 

8511 ΤΥ] δυδσοδοπαίπαλα δερχομένοιδι, απᾶθ οπὶ ΔΗ οεἰ- 

ΟΙΒ ΘΟΠΟΙΠΥ πραπθαηΐ, πἶβὶ ἀοσΠμλοαπ ΟἸ αι Βα] τη βἰαίπαβ, ἴῃ 

ΑΘΒΟΒΥ 5 σοΡ ἢ 85. Ἰαμ 1οἷ5 ᾿πατιαϊίατη. ϑουῖθὶ ροϊοβὲ δυσποδοπαί- 

παλα, δυσμόλοπαιπαλα, δυσχόλοπ.; δυσπόροπ. 868 ρτίππατη ΟΡ βοῖ- 

Υ]ῸΒ οϑϑϑῦ, ἰουϊατα 16) ππηῖπ|8, απιαγέαμη ἃ ΠΙΌΥῚΒ. τουηοίΐαβ. ΒΚ0Β0]. 

δυόσπσοράβατα καὶ τραχέα ζῶσι χαὶ τοῖς ϑνηόχουόιν (1. καὶ τ- 

ϑνηχόσιν). 

ότρ. ὃ. 
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Τίς οὖν τάδ᾽ οὐχ ἄἅζεταί τε καὶ δέδοικεν βροτῶν, 300 
ἐμοῦ κλύων ϑεσμὸν 

810 τὸν μοιρόχραντον, ἐκ ϑεῶν 

δοϑέντα τέλεον; ἔπι δέ μοι γέρας. - παλαιὸν, οὐδ᾽ 

ἀτιμίας κύρω, 

καίπερ ὑπὸ χϑόνα τάξιν ἔχουσα 895 

καὶ δυσάλιον κνέφας. 

«ΘΗΝΩΑ͂. 
, ͵ " 

880 [Πρύσωϑεν ἐξήχουσα κληδόνος βοὴν 

ἀπὸ Σκαμάνδρου, γῆν καταφϑατουμένη, 
᾿ ὃ; 9 ᾿ τὸ Ὁ 52) , Ἰ Η , ἣν δῆτ᾽ ᾿“χαιῶν ἄχκτορές τε καὶ πρόμοι, 

τῶν αἰχμαλώτων χρημάτων λάχος μέγα, 400 

ἔνειμαν αὐτόπρεμνον ἐς τὸ πᾶν ἐμοὶ, 
ξ΄ ͵ 

386 ἐξαίρετον δώρημα Θησέως τύχοις " 

818 οὐχάξεται οἱ δέδοικε Μ. 

8510. 71] Ηδτ. ἔτσι δέ μοι μένει γέρας. Η. 1. ΑἸΥΘΗΒ ἐστὶ δέ 

μ-- γ' πέλει. Αὐ Εὐγίδθ τησηὰβ 5101 δηξαατιπι πὸὰ Θἰϊδιηπαπο 

ΤΩΔΠΘΙΘ, 564. ΒΘΙΊΡΘΥ ΠΙΔΗΒΕΓΙΠΊ 6586 ΘοηΠαπηΐ. Κθυνδη απ ἐπι, 

αποᾶ οἰΐατη ὑπϑίαι ΒΟ ΒΟ] θη ἐσεστι, οἱ Ἰδοῖιηᾶ ΑἸ 6. ΘΧρ] πᾶ. Ναπὶ 

4αθπη τη πτι5 ἰδοίθηΐ ἃ Ῥαγοᾶ {Ἰ}θαῦππι, ἃ ΠΟΥ 5. 415. σοπβγηπδίθμη, 

τ νἱάθηΐιν ἀἰχίββθ γέρας νέον παλαιόν. -- Μοχ Ιἰδτὶ 
χυρῶ. Ναπιοτὶβ ῥγουϊαϊῦ Ηθυπι. 

880 54ᾳ.ψ Μα]6 5010]. ἐπὶ ὀχήματος ἔρχεται, ΥΘΥΒ8 888 

βουρίασα υἱτο8α ἀδοοθρίιβ. [ἄθπι, την ἃ 8. γϑίθυι θτι5. ἰηΐοῦ Αἴ86- 

πίθηβο5 οὐ Μυθ]οπαθοβ ἀθ ϑῖρθο οουίαμηπῖθιιβ (46. ααπὶθαβ συ. 

Ηετοά. Υ͂, 94. 956. ϑαθο ΧΠῚ ρ. 99 54.)}, αᾶϊν : ἐοικεν οὖν 
παροριιᾶν Αϑηναίους ὁ Αἰόχύλος εἰς τὸ αντέχεσϑαι πάλιν Σιγείου. 

ῬδΆ]1Ο ροβύ ϑίρθοβ. Αἰμθηϊθηβίθπι {ΥἸ α ΑΥ 108. ἔα οοηδβίαϊ, (Υ. 

ΒοΘΟΚῊ ϑιδυιβηδαβη. 4. Αἰμ. Πρ. 127). ---ι Οθίοσαπη Πἰθτὶ τὴν 

καταφϑατουμένην. Ἐπιθηα. ἴδῃ], οἱ Βοπέον. 8080]. δάβου. χατα- 

φϑάνουσα. Ηόδγοι. χαταφ(ϑ)ατουμένῃη " καταχτωμένῃ. χυρίως δὲ 

τὸ ἐχ προχαταλήψεως. 
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μ .} ἔνϑεν διώκουσ᾽ ἦλϑον ἄτρυτον πόδα, 
πτερῶν ἄτερ δοιβδοῦσα χόλπον αἰγίδος 

͵ »Ἶ , 3. 5 "Ὲ 9 ν») 

πνοοις ἀχμαίοις, οὐδ᾽ ἐπιζευξασ᾽ ὄχον. 408 
κ᾿ ΡΝ ͵ κι 

Καινὴν δ᾽ ὁρῶσα τηνδ᾽ ὁμιλίαν χϑονὸς 

380. ταρβωώ μὲν οὐδὲν, ϑαῦμα δ᾽ ὄμμασιν πάρα, 
, ἌΝ .3 , »- 2.9 ᾿ , 

τίνες ποτ᾽ ἐστέ. πᾶσι δ᾽ ἐς κοιγον λέγω" 

βρέτας τε τοὐμὸν τῷδ᾽ ἐφημένῳ ξένῳ, 
[4 »-Ὕ"7 φ 3:6 , τ) Ν - , 

ὑμᾶς 9’ ὁμοίας ουδενὶ στταρτῶν γένει, 410 
ὙΥ] . 5. - δ »"Ἢ᾽ ε , 

οὐτ᾽ ἐν ϑεαῖσι τήρος ϑεῶώῶν οὁρωμένας 
, Σ - 895 οὔτ᾽ οὖν βροτείοις ἐμφερεῖς μορφωμασιν. 

λέγειν δ᾽ ἀμομφον ὄντα τοὺς πέλας κακῶς 
, , ς᾽ φ᾽ ΕῚ - , 

πρόσω δικαίων ἡ δ᾽ ἀποστατεῖ ϑέμις. 

888 ΤὐΡτὶ οὐ 56}0]. πώλοις ἀνμαίοις τὸνδ᾽ ἐπιζεύξας ὄχον, 

4ὰ88 Ταραρηδηΐ ὙΘΥΒΙΡΤΙ5. ΡΥΟΧΙΠῚΘ. ΒΠρΡΘΥΙΟΥθα8. Ηθστῃ, Π)1η4. 811], 

6 Ὑ͵αΚοῆραι! οοπ]δοίατα, χώλοις ἀ. τόνδ᾽ ἐ. ὄχον »ταθηλ θυ 8 ἦπ- 

γϑη]Π]θι85 πος νϑῃίοαϊο (1. 6. 865146) δααϊίο.Κ. Αὖὐ ρυΐπιμ γ8]468 

ἀἰβριοοῦ χῷλα ἀχμαῖαν, 1. 8. ὡραῖα, 46 οαβίῳ Μίποῦνα αϊοίαμη, ἃ 

απὸ συα]ίπμα αἰ ουῦ ἄτρυτον πόδα, αποᾶ οἱ ΡΕῚ 856 πηᾶρη ἢ ΠῚ 

οϑὺ δ δΠπᾶϊ δα ἄθαθ Θορποιπθι Ἀτρυτώνη. Ποῖπάθ ὄχον ἐπιζεῦξαι 
μαρεὶ βιρηϊποδίαπι τιϑὰι Θομβθογαίαμι, ἃ απὸ αἰβοθᾶθσθ πὸ ΠΙοοΡραΐ 

Ροθίδθ, απὶ ψαϊάθιη ἃ βρθοϊαίουίθιιβ ἰη 6 Π]ΡῚ σγ6]]1οῖ. ὙἹᾶ65. οὐπηΐηο 

τΘα ΟΊ οὐδ᾽ ἐπιζεύξας ὄχον οἱ ἴῃ πώλοις Ἰαίοτο ἀαίντμμ ΠΟΙ ΠΪ8, 

αποα νὸχ ῥοιβδοῦσα Δθρτθ ἀθβιάοσαῖ. ϑουϊρδὶ συόοις, απᾶτῃ ἔου- 

"τηδτη ᾶπη Αρϑτη, 761 ΑΘΒΟΉΥ]Ὸ τοδὶ, 601Παἴὰ Ηο5. β]οβϑα σνόος " 

φϑόγγος, πνοη- 

889 Ιὐθυὶ χαὶ νῦν δ᾽. ἘΕπηθμᾷ, Οδπίοσ. Ῥοβὺ ν, 990 ρ]θῃηθ 

1π θυ ρα  ίαγ. 

898. 94 ὑμᾶς δ᾽, αποᾶ οἰϊαπι 5610]. παρευϊΐ, οοπβίσπιοίουθ 

γαυϊαία ἀϊοίατη οϑῦ, απιαβὶ ργαθοθάογοὶ ἐρωτῷ. ΜῸχ Π|Ρτὶ ὁρωμέναις. 

Οὐουτ. ϑίδῃὶ. 

8906. Ο7 ὐδτὶ οἱ 5680]. ἄμορφον», 4πὸ βουγαίο Ηρα τὸν 

πέλας οουἼθοῖ. ΟΡ. ἀμομφον; «απο ρῥιοΡραγαμπί ΕἸΠ181. Ηθτηι. 
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ΧΟΡΟΣ. 

͵ Ν ͵ , Ν ͵ 

Πᾶεύσει τὰ παντὰ συντόμως, Ζίιος κορῆ. 415 

ἡμεῖς γάρ ἐσμὲν Νυχτὸς αἰανῆς τέχνα. 
" ΕῚ - Α , 

400 ᾿“ραὶ δ᾽ ἐν οἴκοις γῆς ὑπαὶ κεκλήμεϑα. 

ΑΘΗΝΑ͂. 

γένος μὲν οἶδα κληδόνας τ᾽ ἐπωνύμους. 

ΧΟΡΟΣ. 

τιμάς γε μὲν δὴ τὰς ἐμὰς πεύσει τάχα. 

“ΘΗΝΑ͂. 

μάϑοιμ᾽ ἂν, εἰ λέγοι τις ἐμφανῆ λόγον. 420 

ΧΟΡΟΣ. 

βροτοχτονοῦντας ἐκ δόμων ἐλαύνομεν. 

Θ1ηᾶ., δούϊγθ ᾿πίουργοίδε : ψεὶ πὶ μαθοῖ ἀθ ψιιο χιοναίμν. ϑοᾷ 

1άθτη γοοδθα]αμι ἰηἶγα, 469. 648, ρμαββῖγθ πβισραῖαν, Ια π|6 ΒΘΩΟΥ 

ὙΥ Θ]Ο κοστιπι, απ ἴῃ Μιιβ. ἈΠ θη. ΓΧ, Ρ. 207, ἄμοιμιφον ὄντα 5 ὈΌΠἴΟΥ 

ΘΧΡΟηΪ μῇ ἄμορφον ὄντα, αἱ Μίποτγα, πὸ ἀρογίθ ΕἼυ 15. ἀθίουπ- 

ἰαΐθμη ΟΡ] Ἰοῖαΐ, 5101 ΤὈγπηδ μὴ ̓ ἱπίθρθηη 6586 ἀἰοαῖ, ΟἿ, ΒΌρρΡΙ. 5681 

γείνατο παϊὶδ᾽ ἀμεμφῆ. -- Μὸχ ηδ᾽ ἀποστατεῖ Μ. ΒρΘμθ Υ͂. Ἐ. ἠδ᾽, 

ιοα οἴΐϊαπι ΑΡΥΘΒΟΙο οἱ Ἡθυτηδηηο μ]δοαίί, 

899. 84ᾳ. αἰανῆ Μ. οἷ 860801., 4ἱ ΘΧροπῖς ὅκοτεινά. ἢ ϑρηνη- 

τιχὰ ἢ αἰάζειν ποιοῦντα. ϑ'6ἃ αἰαι ης Υ. ΕἸ. ΤΖοίζοβ δὰ Τγοορἢγ. 

γ. 4006.Ἠ Ηοο ἴπτθ ργδθίμ]οστιπί Ὀ] τσὶ τὶ οαϊΐοσοβ 601]. βόρΡῃ. ΑἹ. 

672 γυχτὸς αἰανὴς χύχλος. Ἑτίαμη αἸξεσιιι Μοᾶϊοοὶ υἱάπτῃ ἀρὰ δ᾽ 

ἴῃ . ΕἸ. οοτγθοίιπη οϑί. ὅδπηι ἀριᾶ Ηοιηθσαπι ἢΪ}1}] αἰ δγιιηὶ 

ἐρινύες οἱ ἀραί : Π. 21, 412 τῆς μητρὸς ἐρινύας ἐξαποτίνοις. 
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Ζ4ΘΗΝΑ͂. 

406 καὶ τῷ κχτανόντι ποῦ τὸ τέρμα τῆς φυγῆς; 

ΧΟΡΟΣ. 

ὅπου τὸ χαίρειν μηδαμοῦ νομίζεται. 

“ΘΗΝΑ͂. 

Ἦ καὶ τοιαύτας τῷδ᾽ ἐπιρροιζεῖς φυγάς; 

ΧΟΡΟΣ. 

φονεὺς γὼρ εἶναι μητρὸς ἠξιώσατο. 425 

ΘΗΝ“. 

χλλ, 2 ΜΆ » ᾿ ͵ ᾿ , ξ 

αλλὴης αναγκης οὔτινος τρέων χοτον; 

ΧΟΡΟΣ. 

»Ἥ ν »" »" 

410 ποῦ γὰρ τοσοῦτο κέντρον ὡς μητροχτογεῖν ; 

“ΘΗΝΑ͂. 

-“ ! «! ͵ 

δυοῖν πταρόντοιν ἡμισὺυς λόγου πάρα. 

406. θΘ ΤΙΑΡΥΐ τοῦτο τὸ τέρμα τῆς σφαγῆς: Οουν. {Ππ4 ΑΥ̓ΠΔ]- 

ἄπβ, μΒοθ 8504]. αἰαπιθ. Μοχ ἤπηρθ τὸ χαίρειν μηδαμοῦ, 1. 6. ἔθγο 

μηδαμῶς. (ποαδιητηοο ΘΟμΐΘυΥ ρμοίοϑὺ συ. 801. 

407 ἐπιρροιζεὶ Μ. ὕὐοτν. 8641. ἐπιβοᾷς, ἐπιβάλλεις δου. 
5080]. 

409 Κ΄ὁ Ῥοθμθ Μ, οὲ 50}0]. δᾶ ν. 448, 2) τίνος Υ. ἢ τινος 

ΕἸ, Ἐ., πᾶς Πϊηᾶ, ἄλλαις ἀναγχαις, ἢ τινος τ. κι; 

411 Μαϊρο βουθῖπαῦ λόγος 6 Υ͂. ΕἸ. βοᾷ Ῥὸπθ λόγου Μ. 

Υ. Κυΐρον αγδπημι. συ, 1, 47, 28, 9 οἱ ἄρδιι. 1246 ὁ ὕστατος 
- ; . : : Ξ . 

του χρογον 1. Θ. ΘΧ γογὰ ἰηἰθυργοίαδίίομθ : μεἰίηνα υἱΐαο ραν, 
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ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ ὅρχον οὐ δέξαιτ᾽ ἂν, οὐ δοῦναι ϑέλοι. 

“ΘΗΝΑ͂. 

Ἵ 
κλύειν δίκαιος μᾶλλον ἢ πρᾶξαι ϑέλεις. 480 

ΧΟΡΟΣ. 

πῶς δὴ, δίδαξον" τῶν σοφῶν γὰρ οὐ πένει. 

“ΘΗΝΩ͂. 

415 ὅρκοις τὰ μὴ δίκαια μὴ νιχᾶν λέγω. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἐξέλεγχε, κρῖνε δ᾽ εὐθεῖαν δίκην. 

412 ΤὴΡιῖ ϑέλει. Οουν. βομάϊ. Βϑοίθ 86}0]. οὕτως; φησὶ; 

φανερόν ἐότι τὸ γατ᾽ αὐτὸν ὡς μήτε αὐτὸν δύναόϑαι ὀμόσαι ὅτι 

οὐχ ἐότι τοιοῦτος (μος. οπίπι οϑὲ ὄρχὸν δέχεσϑαι, δοοίροτθ {πιτῖβ- 

7ατδμαὶ οομα! οηθιη ἃ} Δανυθυβαυϊο Ἰϑΐδμη.,, οἵ. Πϑιηοβίῃ. ἴῃ Βοθοί. 

ἀδ ποπιῖηθ, ρ. 996, 22) μήτε ϑέλειν ὄρχον ἡμᾶς αἰτῆδαι (00 Θὲ 

ὄρχον δοῦναι), εἰ δικαίως αὐτὸν χολάζοιεν. ἨΗΐβ ἀπΐθτπι πὸπ διω-- 

μοσίαν βρη βοατὶ, αἰ Βίδη]οῖο οὐ Ἠουτηᾶππο υἱάθρθαΐασ, θα οοη- 

αἰ ομθπι οχίσα ογαϊπθιη Ἰαΐδῃ, προόχλησιν εἰς ὄρχον., τϑοῖρ βίδζαϊς 

Μἅ]που Ρ. 159 οἵ ἃρρ. Ρ. 48 βᾳ. Νϑαὰχθ δηΐπὶ 46 11{|5 ᾿Ἰηβί σα ο 0 η 6 

οοριίαπι Ἐπισῖαθ, 864 Ἰπγοήαταπαᾶο αἰ τὸ ἀθοϊἀαΐῖαν ροβίπ!δηξ. 8:10 

ἀθτηστη ᾿πι6]ΠΠρὶθῦ ααϊᾷ Μίποτνα αϊοαὶ νυν. 415. Οδίοσιτη Η. ἴ,. 

ΑἾγρηΒ ὃν δοῦναι ϑέλω, Ὀϊπᾷά. εἰ δοῦναι ϑέλοιν, ααἰθι5 ΘΟ ΘοζαΓῚΒ 

ΠΪΉ1] ΟΡ ΙΒ. 

418 δικαίουδ, ϑιιῦτα οὐ βοτὶρίο ὡ, Μ΄. ὑἀπᾶθ ναϊρο δικαίως. 

Βδοΐο Τϊηᾷ. δίκαιος : πᾶτῃ 51 ἀϊοῖταν εὖ δὲ χαχῶς χλύειν, ἱπᾶθ᾽ ποὴ 
εὐβοίίαν οἰΐαπη διχαίως χλύειν στάθοθ ἀϊοὶ. Ρτοῖῃ. 808 χλύειν 

ἄναλχις μᾶλλον ἢ μιαιφόνος. 83.610]. ϑέλεις (1. οὐ ϑέλεις) αὐτὸν 

ἀπολογήσασϑαι, ὶ (1. ἢ) κατηγορεῖς αὐτοῦ ὡς πράξαντος. 
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“ΘΗΝΑ͂. 
5 δι τ δν ν , ἜΝ δ... ἢ 1λ . 
ἢ καπ᾽ ἐμοὶ τρέποιτ᾽ ἂν αἰτίας τέλος ; 

ΧΘΡΟΣ. 
- νι Υὔ᾽ - 

πῶς δ᾽ οὐ; σέβουσαί γ᾽ ἀξίαν ἐπαξίων. 485 

“ΘΗΝΩ͂. 
ν ! - ἊΣ 

Τί πρὸς ταὸὃ᾽ εἰπεῖν, ὦ ξέν᾽, ἐν μέρει ϑέλεις ; 

420 λέξας δὲ χωραν καὶ γένος καὶ ξυμφορὰς 
ν ν » ! ᾿ 5 »Ὕ μ 

τας σᾶς, ἔπειτα τονδ αμυναϑοῦ ψογον" 

εἴπερ πεποιϑὼς τῇ δίχη βρέτας τόδε 
ἦσαι φυλάσσων ἑστέας ἐμῆς πέλας 440 

Ν , Ε , γ.-"}} ΝᾺ 

σεμνὸς προσίκτωρ ἐν τρόποις Ἰξίονος 

426 τούτοις ἀμείβου πᾶσιν εὐμαϑὲς τί μοι. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

Ανασσ᾽ ᾿ϑάνα, πρῶτον ἐκ τῶν ὑστάτων 

τῶν σῶν ἐπῶν μέλημ᾽ ἀφαιρήσω μέγα. 

οὐκ εἰμὶ προστρόπαιος, οὐδ᾽ ἔχων μύσος “ 

πρὸς χειρὶ τήἡμῇ τὸ σὸν ἐφεζοόμην βρέτας. 

σι 

418 ἀξίαν τ᾽ Μ. ἀξίαν γ᾽ Ηθτπα, Ῥανεοα]απ ἄο]ον Πϊ πᾶ. 

ἀϊφναη, ἀΐφηιαθ ποπονοηι τϑάἀἀοηίθ5. ὅ6Π0]. ἀξίων οὖσα γονέων, 4αὶ 
ΠῸΠ ΠΒΑΡυΪβ5586 χαπ᾽ ἀξίων, 564 ποβίγδμι ΒΟΥ ρ στη Τη8]6 ᾿ῃίθυρυο- 

ἰαῖτιβ. 6556 νἱοίατ, 

424 8610]. ὃν τρόπον καχεῖνος προδεχκάϑητο τῷ ναῷ τοῦ Διὸς 

καϑαρισϑησόμενος " πρῶτος γὰρ Ἰξίων φόνον ποιήσας ἐκαϑαρίσϑη 

ὑπὸ Διός. Υ. ἰηῖτα 688 οὐ [χϊοπΐῖβ Ῥουγμδθθίαπιηιιθ ἐγαρτηθηΐδ. 

Ηδπο βἰτη]] πα! πθτη γθοβδη5 ΟΥ̓θδίθβ 856 τὰ (40 ΑΡΟ]]1Π6) ᾿αδίτἃ- 

ἴὰπι 6588 ΤΘΒροηαθί. 

428. 29 Τὴρτὶ οὐδ᾽ ἔχει μύσος οὐ ἐφεζομένη βρέτας. Ῥοτβ. 

ἐφη μένῃ. Ηρτ. Ὁ ϊπα. ἐφημένου. Βδθοορὶ ορίϊπιαπη ΥΥ̓᾿Θβθὶοσὶ 

Θιηθη ας μη θα. 
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480 τεκμήριον δὲ τῶνδέ σοι λέξω μέγα" 
τὸ ͵ 

ἄφϑογγον εἶναι τὸν παλαμναῖον νόμος, 
ἐς τ᾽ ἂν προσαρδμοῖς αἵματος καϑαρσίου 

͵ - 

σφαγαὶ καϑαιμάξωσι νεοϑήλου βοτοῦ. 450 
͵ τἀν ἐδ ὦ 5 ͵ 

πάλαι πρὸς ἀλλοις ταῦτ᾽ ἀφιερώμεϑα 
κ Ε -“" - , 

430 οἔχοισι καὶ βατοῖσι καὶ δυτοῖς πόροις. 

ταύτην μὲν οὕτω φροντίδ᾽ ἐχποδὼν λέγω. 
᾿] , ͵ 

γένος δὲ τοὐμὸν ὡς ἔχει πεύσει τάχα. 
Ἄ -! 5 , δ᾽ ς - λ “ -- ργεῖός εἶμι, πατέρα δ᾽ ἱστορεῖς καλῶς, 45 
᾿ , ͵ 2 ὃ » » «ς , ἃ γαμέμνον᾽, ἀνδρῶν ναυβατῶν ἁρμόστορα 

440 ξὺν ᾧ σὺ Τρῳὰν ἄπολιν Ἰλίου πόλιν 

ἔϑηχας. ἔφϑιϑ'᾽ οὗτος οὐ καλῶς, μολωὼν 
ΞῚ 3 ͵ , ᾿Ὶ Ν 

εἰς οἶχον " ἀλλὰ νιν κελαιγοφρῶν ἕμῆ 
, , μήτηρ κατέχτα, ποικίλοις ἀγρεύμασιν 460 

, κ Ὃ 

κρυψασ᾽, ἃ λουτρῶν ἐξεμαρτύρει φόνον. 
Κ Ν » , ᾿ 

445 Καἀγω κατελθὼν, τον ττρὸ τοῦ φεύγων χρόνον, 

482. 88 Τιοροραίαν ἐς τ᾽ ἀν πρὸς ἀνδρὸς, γ6 708 ἱποσία, ουΐα 
6. ΠΟΙΝΪΠΘ ἃ 4Ὸ ρϑπᾶθραΐ ρϑπθίϊνιιβ αἵματος, απ γὰ]άθ ἱποοτη- 

τοοᾶθ οαπὶ ὄφαγαί 7ππηροθαῦιν. βουῖρβὶ σροδσαρδμοὶς, 60]}]. ἔτρ,. 

197 Η. πρὶν ἀν παλαγμοῖς αἵματος χοιροχτόνου αὐτός ὅδε χράναι 

Ζεὺς χκαταύταξας χεροῖν. 1θοἰπάθ καϑαιμαξουσινοϑήλου βοτοὺ Μ. 

Ἐπηθηᾶ. Τατχη. 

48 ΤΑΡτὶ χαὶ βοτοῖσι, ῬΘοπαῖθιι5, ἱ. 6... 81 ἱπίουρτθίθβ δῖ, 

Ρϑοπάσπι βαπρτιῖπθ. ϑουῖρϑὶ χαὶ βατοῖόσι, 601]. ν. 289 84. ἀλλοιόιν 

οἴκοις χαὶ πορεύμασιν βροτῶν, ὅμοια χέρσον χαὶ ϑαάλασσαν ἐχπερῶν: 

ααὶϊ Βυΐι8 Ἰοοὶ ϑϑδὲ απᾶϑὶ Θοιημηθηΐαγ8. ϑατοὶ χαὶ ῥυτοὶ πόροι 

βαηὶ πεζὰ χαὶ ὑγρὰ χέλευϑα. 

440. 41 ΤλΡγὶ Τροίαν. - Οοτν. ὙΥΊΘΒ6]οσ. Μοχ οὕτως Μ. 

444 χρύψασα λουτρῶν Μ. οἱ 5680]. Ἐπιθηᾶ. Μιβρτ. δὲ Ηθυμι., 

6011. ΟΒοΘρἢ. σν. 997. 
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7 »Σ΄᾽ , 

ἔχτεινα τὴν τεχοῦσαν, οὐκ ἀρνήσομαι, 
- ͵ , 

ἀντικτονοις ποιναῖσι φιλτάτου πατρος. 

καὶ τῶνδε κοινῇ “οξίας ἑπαίτιος, 466 
Ε: "Ἕ Ἕ Ε -Ξ ᾿: 

υ - 

450 ἀλγῃ προφωγῶν ἀντίκεντρα χαρδίᾳ, 
, - ἝΞ . 

εἰ μὴ τι τῶνδ᾽ ἔρξαιμι τοὺς ἐπαιτίους. 

σὺ δ᾽, εἰ δικαίως εἴτε μὴ, κρῖνον δίκην" 
" Ν 5 " -  ο. ενα 

πράξας γὰρ ἕν σοὶ πανταχῆ ταῦ' αἰνέσω. 

ΘΗΝΑ͂. 

Τὸ πρᾶγμα μεῖζον ἤ τις οἴεται τόδε 410 

406 βροτὸς δικάζειν" οὐδὲ μὴν ἐμοὶ ϑέμις 

448 Ἐογίαββο μδταίτιος.: Νάχιῃ ν. 461] ἐπαιτίους. ΤΟΧΊΟΒ, 

ΠΟ πιαίηπὶ 6586 1π ἐναντίους, δάνθυβαυοβ, απο ααϊθιιδάδη 
ΡΙαουαϊῦ, οἰϊαπὶ ἀΡΒαιι6 γθυβὰ Β1121}1 ΟΠΌΘρη. 210 ᾿π|6]]ΠΠριῦαν, Ῥοβί 

απο ψϑύβιη ἰδοημᾶὰθ βίρπα ΔααΙαΙ : πϑῖὴ Πουγθηάα 11Πὲ τηδ]ἃ 

ψαϊθαβ ΑΡΟ]]Ο Οτοβίθπι βεπηα]ανι (ΟΠο. 26 544.) γοθθ ἀλγὴη 

ΠΟ 5815 ἀθο]αγαῦ! σἱαθηΐαν οὐ ΡΟΥΘ 1ΠῚ ΠΟΥΘΙῚ γϑύβιιπτη δης1- 

ἐμοίϊοα γδίῖο ροβία]αί, 

401 ἩδιπΔηη 515ρ᾽οαθαίαν εἰ μὴ ἀντιδρῷν. Ῥτορῖα5. δᾶ 

Ἰοχιθπαϊ ἀϑὰπὶ οἱ δᾶ ΠΙΡΥοσιη βουρίπγατη δοοθάθγοί εἰ μὴ αντί- 

ποιν ἔρξαιμι τ. ἐΞ δε οὗὨ, βαριὰ 146. Δ. 1000. 1184. Β0ρ)!]. 

ὅ99, βορῃ. ΕἸ. 889, ᾳαϊ Ἰοοΐ, αιαδιηηαιιαηι Παϊο ΠῸΠ Ρ]Δη6 51Π21168, 

τι τῶνδε τὰοτὶ νἱἀθηίατγ. 

452. ὅ8 ΤΑριὶ σύ τ΄. Ῥθᾶγβοθ, Ηρεη. σὺ δ. Μοχ 8080]. 

τὰ κατὰ τὴν δὴν χρίόιν ἀποβαίνοντα, ὁποῖα ἂν ἦ, ἐπαινέόσω. 

484. 6 Ἠδοο, 5ῖνθ εἴ τις, αποᾶ 10 γὶ οὖ 5080]. μαβρϑῃηΐ, 8178 

ἢ τις» Βῖγ 7) εἴ τις 50 11015, ἃ0 ποὺ Ἰοθὸὺ αΐθηᾶ βϑαπί. Νϑιὴ 8] 

Μίπουνα το πὶ τη] θη 6888. ργδϑάϊοαί ααδη απὰθ ἃ τηουία] αἴ]π- 

αἰοθίαν, ποαὰθ ΟΥ̓θϑὶ τοϑροπᾶρὺ, απὶ γοπὶ ἄθαθ, πη ΠΟΒΆΪΠΤΙΠῚ; 

7πάϊοϊο σομμιἰβουαί, ἤθατι6 5101 ἴρβὰ σοηβίαι, ααΐρρθ πᾶ Θϑηἄθτῃ 

θὰ οἰγίθιιβ 5118. ΘΟΙΤβϑιιγᾶ δύ, 51, ὁχ ῬΧΙΘΩΙ ἱπιουρυθίδ 016, 

ὃ 
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φόνου διαιρεῖν ὀξυμηνίτους δίκας. 
ἄλλως τε καὶ σὺ μὲν κατηρτυκως νόμῳ 

ἱχέτης προσῆλϑες καϑαρὸς ἀβλαβὴς δόμοις, 

ὁμῶς δ᾽ ἄμομφον ὄντα σ᾽ αἱροῦμαι πόλει. «τὸ 
400 αὗται δ᾽ ἔχουσι μοῖραν οὐκ εὐπέμπελον, 

ἰοῦ οαβαμι ΡΥΔΥΪΟΥΘΠῚ 6558. 418 Π| ΤΟΥ ]15, ἱ. 6. Οτοβίθβ, ορίηθ- 

ἴα, π6 ποὺ ααϊᾶθπι ἀρίαπι οϑὲ : Ογθβίθβ θηΐπὶ ΠῸῚ ἰθυθη Βαθϑί 

Θᾶτη Θδτιβᾶτη, απᾶπι ἄθαθ βδρ᾽ θη ββίτηδθ οοτημη 1, Ἰἀοιηαιιθ Υ, 410 

Επγαθ ἔδοθσδηΐ, ἴπὸ αἰοομάϊπι οὐδΐ : ἤαθο ἰΐβ πια]ον δὲ αὐ ἀἴ-- 

7μαϊοαπάμην φάη θα χα ἔμίου ἠοηιῖηος αηϊίαπίιν. Ἡοο ἱπουῖΐ 

ὙΘΥΌῚΒ ἸΘΗΪΓαΥ ἱπηχητιία 5 

Τὸ πρᾶγμα μεῖζον ἢ εἴ τι δείεται τόδε 

βροτοὶς δικάζειν" 

Τταϊθοῖίο γοοὶβ τόδε ὑϑυτη ΟΡΡΟΒ᾽ ΠΟ ΠμΘ μη ̓ ηΒ ΣΟΥ τα ἔδοϊζ, 

450 φονουό οἱ ὀξυμηνίότου Μ. Ὅουν. ΒΟΡ. οἱ ϑίδηὶ. 

457 1 ΡΥ] χατηρτυχῶς ὅμως. Ῥδῦν ἐμοῖς. Ἀθυτη. δρόμοις. 

ϑοΥῖΡβὶ νόμῳ, 601]. ν. 846. 5980]. δα χκατηοτυχὼς δἄἀβουρδῖϊ τέλειος 

τὴν ἡλικίαν. τοῖτο δὲ ἀπὸ τῶν ἔφων. ῬΙΘπῖπΒ Ηδβυοι. χατηρ- 

τυχῶς᾿ τελείως (1. τέλειος δαὺ τελειωὺ εἰς). γυρίως δὲ ἐπὶ τῶν 

ἀλόγων ζώων, ὅταν ἐκβάλῃ (ἰ. 6. πιπίανουϊη!) πάντας τοὺς ὀδόντας. 

Ηἰο ἰπδηβ]αῖθ ἀἰούαπη ἀθ ΒΡΡ]ΪΟΘ. α8 81 πηϑίπτο, 58} τι] 15. τηδ  Ὰ]8 

ο]αία. Οὗ ν. 288 εἱ Ευτγίρ. ἔγρ. 89, ὅ ῆαρῃ. νῦν δ᾽ ἀμβλὺς εἰμι 

καὶ χατηρτυχῶς κακῶν (γ]0Κκ. χαχοὶς). 

458. ὅ9 ΙλΡΥὶ ὅμως δ᾽. ϑουῖρβὶ ὁμῶς δ᾽. Ηοο ἀϊοῖξ Μίπουνα : 

Κϊιο [ιιδιγαἴτις (κε [οπυρίμιην ἡιθιίηὶ γεμἰ 5 σοπίαηϊὶς᾽ ἱηβοὶς, εἰηυμίψιο 

οὐοϊίας5 πιοα χιίην ἡδεῖ! μαῦοαὶ φιοα ἐπ ἐο γοργείιοπάαί., ροΐίογϑηι (6 

μαϑοο. Ἡδθο βρθοϊαηξΐ δὰ οὰ αἀπ8θ Οτοβίθβ αἰχοσαΐ ἀθ οδϑᾶϊβ 

Ἰαβίγδϊοηθ οὐ ἀθ Αρδπηθπομθ ἱπ Ρ61|10 Ττοΐᾶπο Μίποσνδθ οἱ 

ΤὨδβοὶ Β]ϊουαμη βοοῖο. [)6 γογθῸ αἱροῦμαι, ἀποᾶ Θἰϊαπι 5080]. 

Βαθυϊδ, ν. δ ΟἸο. 929. ΝΒ] ορὰβ Ἡθυθδπηὶ οοη]θοίατα δόμοις 

ἐμοὶς᾿ ἀμομφον ὄντα δ᾽ αἰδοῦμαι πόλει. ἴπιο αἰδυῦμαι πθ ἀρίμηι 

αὐϊάθιηη οββοῖ : ΠΊΙΒΘΙ ΘΠ ΤῊΪΒΟυΪ, ὈΘΠ6. ΤΊΘΥΪ [πὶ ΟΥ̓ Π.Ὶ18, 



ὅ9 

καὶ μὴ τυχοῦσαι πράγματος νικηφόρου, 
χώρᾳ μεταῦϑις ἰὸς, ἐκ φρονημάτων 

πέδοι πεσὼν, ἄφερτος αἰανὴς νόσος. 
τοιαῦτα μὲν ταδ᾽ ἐστίν" ἀμφότερα, μένειν 480 

406 πέμπειν τε, δυσποίμαντ᾽ ἀμηνίτως ἐμοί. 

Ἐπεὶ δὲ πρᾶγμα δεῦρ᾽ ἐπέσκηψεν τόδε, 
ἧς τὸς ᾿ς Γι τς ἧς: 

φόνων δικαστὰς ὁρκίων αἰδουμένους 
9 . ν “ « Ν ΞΟΝ , ! 
ἑσμον, τὸν εἰς αἀπταντ᾽ ἐγὼ ϑήσω χρόνον. 

461-68 τυχοῦσαι οἰἴϊδιηι 5080]. ἃρῃοβοὶξ : 46. Θομβἐ πο 016 

γν. δ 849. Μοχ ΠΥ] χῶραι μετ᾽ αὖϑις οὐ πέδῳ. Οουν. ὙΥ 611. οἱ 

μα. Ὑοῦρα ἐκ φρονηιιάτων (ργαθ ἔνα, ν. (πο. 822) πέδοι πεόσῶν 

ὙἱΥρῸ]15. βαᾶθρδὶ, μ6 αἰ8. ΡΑΥΙΟΙρΙτιπι ΤῸ ὙΘΥΡῸ βηϊΐο ὈΒΌΓΡΑΤΙ 

Ραϊαγοί. 

404. θὅ πέμπειν δὲ δυσπηήματ᾽ ἀμηχάνωσ ἐμοί Μ, τε δυόσ- 

πήμαντ᾽ Ηθτπι. 6χ ΑΡΥΘΒΟΒΠ οἱ ΒΔ] ρου! Ομ] θοίανῖβ. πέμπειν τὲ 

τάσδε, πῆμ ἀμηχάνως τ᾽ ἔχει ὈΪϊπά., πιπίαία, γοο6. ἐμοί, ἴπ ἀπ 

ἰοία 165 ψϑυξ πὰ} : ΠΔ ΠῚ 56 ἰρϑᾶτη πα] θα} 6. ΡΟ556. ποραί, Εὦ Β0Π0]10 

πέμπειν αὐτὰς ἀμηνίτως δυσχερές ἐστιν ἐμοί; 4ποα ορτορὶθ οοι- 

Βθηΐ οαπη γν. 466, τϑροίθ Τυυ  ΡργῸ ἀμηχάνως ΥΘΡΟΩΪ 5511 

ἀμηνίτως. [ΛΌΥΑΥΙΪ ΘΙΤῸΣ ἰηᾶθ ΟΥ̓ΠΙ8 υἱάθίαν,, αποὰ δα νούθιη 

φαϊθοθαἀθηΐθιη, ατιδπη 50Π0], ἰηἰθυργθίαϊαν δυσχερές, δα Βουρίτιπι 

οταῤ ἀμήχανα. Ηδθο γὸχ ποὸὴ ἀπριτο ααΐῃ ἔπους δυσποίμαντα, 

ἰ. 6. δυσϑεράπευτα., ταθίδρμοτα ΑΘΒΟΠυ]θα. Εἰίαπι ἀραὰ ΤΊο- 

δυϊάθηη, ν. 689, πημαντέον οἴ ποιμαντέον ἴῃ ΠΡΎ15. οοΟμ ἀπ ηἴπγ. 

γογίθ : δῖσθ πιάηεγο,. δυο αὐῖγθ 7ιι5560γ0., εἰγμήημθ ἤθη [αοῖϊο 600 

ἐΐα φιοάογαῦον, μἰ οἵη αἰϊογίιι5 πἰγίνι5 γα ουοηϊαί. 

408. ὁ9 ΤὐΡῊὶ ὁρχίων αἱρουμένους. δυϊθο 6 ΟΑβδιΒοηὶ 

οομἠθοίιτα, ὀρχίους αἱρουμένη ΒΟΥ ΓᾺΡ οὐ τὸν 1|8]6 ῬΥῸ ἉΤΈΙΟΙ]Ὸ 

ἰγαϊθοῖο παρϑῖασ, ΕἸηθη δι: ομθὰ ΡΙΌρΡοΒαὶ Δα ρδπι. ν. 1970 καὶ 

τήνδ᾽ ἀκούεις ὁρκίων ἐμῶν ϑέμιν. ῬΥΐθη ὁοηὐθοογαῖ ὄρχιόν γ᾽ αἰ- 

δουμένους ϑεόμόν. Οἵ, ν. 647 ὅρκον αἰδεῖσϑε, θ80 αἰδουμένους 

τὸν ὄρχον, ταὶ θοάθιη ἸΙΡταν υἱτῖο Υ. ΕἸ. Ε΄. Βαροπί αἱρουμένοις. 
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4170 ὑμεῖς δὲ μαρτύριά τε καὶ τεχμήρια 485 
χαλεῖσϑ᾽ ἀρωγὰ τῆς δίκης ϑ᾽ δρχωματα. 

, ιν ϑα κῶν ἼΞ βην ἐκύδα ν ͵ 
κρίνασα δ᾽ ἀστῶν τῶν ἐμῶν τὰ βέλτατα 
Φ “ ἝΞ ἧς μ 

“ π Φ ἧς Σ 

475 ᾿ς ἋΣ ΩΣ Ἂς φ ἧς 

΄ -" - - ᾽ , 

ὕξω, διαιρεῖν τοῦτο πρᾶγμ᾽ ἐτητύμως. 

ὅρκων περῶντας μηδὲν ἐχδίκοις φρεσίν. 

Αποίοῦ 5Β6Π0]11 οἷον ἐνόρχους δικαστὰς (φονιχῶν) νἱάθίαν ὁρχίων δ 

φόνων γΥοῖα]ϊ5588. ΟΥδύϊομθ πη τηϑημοδμη 6886. ρᾶΐθί : ὙΘΥΒΙΒ. ὉΠῚ᾿ΤῚ8 

Ἰασιηϑηη ᾿πα ον, 

411 ΤΑΡΙ τῆς δίκης ὀρχώματα. Ῥδὺν ὀρϑώματα. 5οα 

ΒΟΒΟ]ΙΟΙ ὑμεῖς δὲ ὄρχους αὐτοὺς αἰτήδατε 1186 ΠΟΥ, πὶ Ροίϊ8 

οατῃ 611. οὐ Ηδθυτη. ρᾶυίοα]απὶ τε ἸΠΒΘΥΘΥΘΙΙ. 

412--τ Μίπουνα ποὴ ἴῃ ΔΙΌΘΠΊ, 864 ἴῃ Αγϑοραριμι γϑηϊθί, 

ὉΡῚ δορί βοάϊιμη ρῥχοχίπηθμι ἃρίίαγ. Ηο ἡπππὶ γῦρο ἡξῶ ΠΟῊ 

βϑι15 ἀθοϊαγθύπν, ἰδοπμδθ βίρηα Δα 6141, ἴῃ απὰ Ἰοοῖ5 ἀοβί μα θαΐαγ, 

οτδίίομθ 1ζὰ Θομἤογτηδία, τι Ἰῃη 6] Πρ γθίπν διαιρεῖν ποη δὰ Μίπου- 

ψᾶμι, 564 δᾷ ἰπάϊοοβ σϑίουστὶ. [1 οομ͵θοίατβ ἀἕω, τάξω, ἵζω 

ΒΙΡΘΙΒΟάΘΥΘ Ροβϑμητιβ, ΓΔΟΠΠδ ΠῚ ΘΟΙβγτηδί ΠΠΠΊΘΤΟΤΙΠῚ Ταϊϊο, 6 Χ 

απ ὙΘΙΒῸΒ ἰγ88 ΘΧΟΙΔΪΒ58. βίαϊαϊ : Ὥδὴὴ Υ. 464 τὸ πρᾶγμα μεῖζον 

9) εἴ τι δείεται τόδε οἱ ν. 406 ἐπεὶ δὲ πρᾶγμα δεῦρ᾽ ἐπέσκηψεν 

τόδε Ῥογϊοάουτιπη δηςΠοἐἸοαστιπὶ ᾿π] τὰ 6556, ΠῸῚ ΟΡΒΟΌσπ γ᾽ ἀθῖαν. 

-- Υ. 4τ| ὄρχον οὐ ἐχδιχον Μ. 15 αὶ δαβουιρϑδιΐ ὄονον διδόντας 

γΟΟΘΠῚ περῶντας Τῆ8]6 ᾿πίογρυθίαίτ5. οϑὲ ρου βοϊοηίος (περαίνοντας) : 

μᾶτη απο Ηδτμη. Θπὶ ἸΘ 586. ραϊαθαΐῖ, πτορόντας, ἃ ΒαΪ]5 ὙΘΙΡῚ 

ἀδὰι (τιμὴν, δῶρον πορεῖν) ΔΌΒΟΥΤΟΤΘ υἱάθταν, Ιἄθπὶ οτμ βἰδη]οῖο 

μηδὲν ἐχδικον φράσειν » αὰδθ ἀθ Πρ π 118. ἀἰοὶ ροββθηΐ, ἴῃ ᾿πα]- 

065. ΠΟ οδδυπί, ϑβουῖρδὶ ὄρχων δὲ οἵϊπὶ ΕἼ σῖο ἐχδίχοις. ὥμγα- 

πεοη ον τ εὶϊ οἱοίαηίος ἐη)ιιδιϊς αγϊηιὶς. ΤᾺ]6 αὐἱα ἔογίαββθ ουδΐ 

ἴῃ Αὐϑορδριςαστιηη ᾿πΓΟἸ γα μᾶο : ὁχ 60 απὸ Ἠε]ϊαβίαθ 86 ουβι]η- 

Βοραηΐ, Τϑηιοβίμθμοβ ἴῃ ΤΊ ΠΊΘΟΥΣ. Ρ. 7147 ἁῇοτί : ἐπομνύναι Δία, 
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ΧΟΡΟΣ. 

Νῦν ἐμῶν χαταστροφαὶ 490 ὅτρ. α'. 
, 2 ! , « !, 

ϑεσμίων, εἰ κρατησει δίχαισιν α βλαβα 
Ἐπ [ 

480 τοῦδε ματροχτονου. 
, γ ω», "», 2 , 

σταντας γδη τοῦ ἔργον ευχερεί-- 
, 

ᾳ« συναρμόσει βροτοὺς, 495 
͵ , 

πολλὰ δ᾽ ἔτυμα τταιδοτρωτὰ 

πάϑεα προσνεμεῖ τοχεῦσιν μεταῦϑις ἐν χρόνῳ. 

Ποσειδῶ, Δήμητρα, καὶ ἐπαρᾶσϑαι ἐξώλειαν ἑαυτῷ χαὶ οἰκίᾳ τῇ 

ἑαυτοῦ εἴ τι τούτων παραβαίνοι: 

Ηοο οριβοάπιηι ἀπὲ5 παρθοὶ Μίπουναθ οΥ̓ΔΙΟμ65, ΑἸ θύϑιη ἴῃ 

ΡΥΪποὶρίο, δἰΐζθσαη ἴῃ ἢπθ. ΠΙὰ οοηβίαϊ Ὑθύβιθτιβ ὈῚΒ ΠΟΥΘΠΪ8 

(2, 4, 8. 8,4, 2), Βᾶθο. νϑύβίθιιβ μ18 ἀποάθῃϊβ (60, 6. 6, 0). Ηδθ οτᾶ- 

ἐϊοποβ ᾿ποπΔππὶ 4θαθ οὕτὰ ΟοΥΥΡΠδθο εὐ Ογθβίθ οο]]οαῖῖα, ρου 405 

56Χ, ΥΘΥΒΌΤΠΙ ΠΟΘ (8, 4, 2), ἀπιοάθοϊπι (4, 4, 4), βθρίθπι (8, 4), 

ἀαοάθοϊτῃ (4, 4, 4), βθρίθιη (8, 4), πονϑιῃ (8, 4, 2). 

418--ὃἱο [ΓΡΥΪ τὖν χαχαστροφαὶ νέων ϑεσμίων, εἰ κρατήσει 

δίχα χαὶ βλάβα. Αοπούϊνιβ γέων ϑεόμίων θα ἃ χαταύστροφαὶ 

ΡΘμάρθγθ ροίοβϑὺύ, ἤθαιθ οατη 5Θα θη Ρ8 1 ΘΟΠΪ]ΠΠΡῚ, πὖ χατα- 

ὄτροφαὶ παάπηη το]ϊηαπαῖαν. Η. Π.. ΑΠΓΘῊΒ γόμων ϑεσμίων , ἴπδο- 

Ιϑπΐου. ϑουῖρβὶ ἐμῶν χ' 3.) 901]. ν. 814 : Ποο θῃΐπὶ οϑὲ ἀποά ἴῃ 

ΔΗ ΙΒΙΟΡ ἃ ΘΧΡΟΙΙΪασ. [1)οηἋθ να]ρὸ ὁχ ΗθδΙΠΠ οομ]θοίαγα δίκα 

τε χαὶ βλάβα : Ζαμρπηίαν οάρηθαθ ᾿πρῖ8. ΓΘ μἰββίτηα ΘΟΥΓΘ οἴ 0 6 

γϑϑίϊαὶ αποα γῸ5 ἰρ8ἃ Παριίαί, ΠΙΡΥΑΓΙΪ ΟΥΤΟΥ ΟΥα5. 6Χ {1 {ΘΥΔΤΊΠη 

ΙὉ οἱ Καὶ ποϊββίπια 1114 ρουιητίζαίϊϊοηθ : ΔΙΚΑΙΟΤΑ ΔΙΚΑΚΑΙ. 

481. 82 εὐχερείᾳ συταριόζειν βοοτούς εϑὺ τπουίϑ]1θτι5 αἀάθγθ 

Ἰονιζαίθμη ἴῃ ΟΟΠΙ {615 ΒΟΘΙΘΡιι5, ΡῬΙαίο 46 Ηθρ. 1Π, 591 Ε: 

μὴ ἡμῖν πολλὴν εὐχέρειαν ἐντίχτωσι τοῖς γέοις ποτηοίας. 

484 Τιοροθαίαῦ προσμένει τοχεῦσιν, 404 πθ σγαθοῖμη ἀπά οπὶ 

οϑί, ϑβ'ουῖρβὶ σρούγεμεὶγ, οτπὶ ΔΟΟΥθὰ Ἰἰτοπΐα ἀϊοίπτη, αὖ σιρτὰ ὅυν- 

αρμόσει; δὲ ρ]θπαπι απᾶθ ΡομΘΡαίαν ροβὺ βροτούς Ἰη οΥΡ Π Οἴ ΟΠ 6 ΠῚ 

ΒἘΒΈῈ]1, 
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- ἡ ν , 

48 Οὗτι γαρ βροτοσχόπων 499 
Ι » 

μαινάδων τῶνδ᾽ ἐφέριψψει χότος τιν᾽ ἐργμάτων᾽ 
πάντ᾽ ἐφήσω μόρον. 

͵ 

πεύσεται δ᾽ ἄλλος ἄλλοϑεν προφω-- 

γῶν τὼ τῶν πέλας κακὰ 
- Ἅ 

490 λῆξιν ὑπόδοσίν τε μοχϑων, 505 
ἡ . ὦ 2 , ! μ “- 
ἄκεα τ᾽ οὐ βέβαια τλάμων μάταν παρηγορεῖ. 

Ιηηδὲέ τις κικλησκέτω 

ξυμφορᾷ τετυμμένος, 

τοῦτ᾽ ἔπος ϑροούμενος, 510 
΄ Υ 4905 ὦ δίκα, ὦ ϑρόνοι τ᾽ Ἐρινύων. 

- [ὦ ͵ ᾿ 

ταῦτά τις τάχ᾽ ἂν πατὴρ 
᾽ν »"Ὁ { Ν 

γ)͵ τεκοῦσα νεοπαϑῆς 
- 5 " , 2 ν ᾿ ͵ ͵ 

οἶχτον οἰχτίσαιτ᾽, ἐπειδὴ πίτνει ὅομος δίκας. 515 

" ͵ Ν Ν Ὁ. 

Ἐσϑ'᾽ ὕπου τὸ δεινὸν εὑ, 

485. 86 ΠΡτὶ οὔτε, απο ποι ἴῃ οὐδὲν αὖ πὰ ἔδυ ΒΟΥ  ὈΙ[ΌΓ, 

864 ἴῃ οὔτι ταπίδηάατη οταί. Ποὶπᾶάθ Ἰθρθθαῖαν κότος τις. Θ0ῃ- 

βἰσαοίΐομθ ᾿πμθχ το 1. ΒΟΥΙΡΒῚ τινὐγ αὖ οΥδίϊο τϑοῖθ ργοοθάθσοί, 

ἐφέοπειν τινά τινος ἀἰϊοίαμη οδὺ τι μιδγιέναι (Ομο. 270), διώκειν 

τινά τινος. 

488--ΟἹ Εαφιίνοηι ἀπά ΐψιιο, αἰϊογιι πναία ργαραάϊοαπίος, βηθηι 

γοηιδϊοποπιῦο πιαϊογμηι, οἱ γσοηιθάϊα ἱηβγηια βγισίγα ργὸ βοίαἰὶὶς 

αὐϊιίνοιί. ὑποδύσιν 5ἷπθ προορβϑιίαίθ Ηθδίμ, Ηθτη. 0 βο]. αυὶ 
τη816 δαβουῖρβιε διαδοχήν, νἱάθίαν ὑπόδοσιν ααὶ ὑποδοχήν ΒΑΡ ΪΒβθ. 

Ποἰπᾶθ ἀχετ᾽ οἱ βέβαια. τλάμων δέ τιό μάταν Μ. ἀχεά τ᾽ 

τοροβυῖ βομ2, γοοθβ δέ τις, α1ἃ8. θαι 5680]. ΒαΡτῖββο υἱάθίαγ, 

ἄρ]οσὶ 1πι5810 ΕὙΤΖΒΟΠΘ. 

4905 ΙΙΡτὶ ἑῷ δίχα ἰὼ. Ἑπιομᾷ. Ρααν. 
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600 καὶ φρενῶν ἐπίσκοττον 
-»" , ᾿ 

δεῖ μένειν χαϑήμενον. 

ξυμφέρει σωφρονεῖν ὑττὸ στένει. 520 
ῃ ᾿ Ψ τῶν 3 μ 

τίς δὲ μηδέν᾽ ἐν φαξι 

χαρδίας φύλακα τρέμων 
᾽ν “ 

δ0δ 5) πόλις βροτός 9’ ὁμοίως ἔτ᾽ ἂν σέβοι δίκαν; 

᾿ ᾿] , μ 

1Πηγτ᾽ αναρχέετον βίον 526 στρ. γ΄. 
, ͵ 

μητε δεσττοτουμέγον 

601 ΠΡ} δειμαίνει. ΕρτορὶΘ δεὶ μένειν ἩθΥτα. ΟἸΊτη : ΠΔΠῚ 

ἴη ΘαἸομθ ἴῃ αἴϊαὰ, ἤθὸὺ τηθ]οσα, Δ 01. ΕΘ ἀδί]ο θη γΤηΔ’α 

γἱἀθίαν βομο]ομ οὐ πανταχῆ τὸ δεινὸν ἀπεῖναι φρενῶν δεῖ, οαϊ 

Ῥυδϑιηῖ τ ροββυηΐ νοῦρα δᾶ γν. 609 ἀε]αία : ἐσϑ' ὅπη δέους (ὄφελος 

καὶ). 

602 0801. ὡστε καϑήμενον ὑπὸ στένει δωφρογεῖν " ὡς εἰ 

ἔλεγεν ὑπὸ τῷ δέει. ἐστι δὲ ἀπ᾿ εὐθείας τῆς τὸ ὁτένος. 616, 

Ὠἶδὶ αποᾶ χαϑημενον ἃ δηίθοθαθῃ!θι5 ἀἴνθ]]ογθ πὸὰ ἀθρθθαΐ : 

Υ. Ἰοοὶ δηςῃθίῖοὶ αἰν βίο τη. 

δ08--- ΤΙΑΡΥῚ μηδὲν ἐν φάει καρδίαν ἀνατρέφων. ὍοΥΡα ὁοΥ- 

ταρίδ ; Βοηἐθηΐαπι 1ΠΠπίγαΐ ν. 609. Αὐτγαΐαβ ἐν δέει. 4πὸ τϑοθρίο 

Ηδττη. καρδίαν ἐτ᾽ ἀνατρέφων, 486 ΠΘΙΏΪΩΙ ΡΙΌΡανιζ. 86}0]. 

λαμπρότητι, ὀρϑότητι φρενῶν, πᾶ εἰβοῖξαγ, δπη ΠΑΡ αΐββθ ἐν 

φάει καρδίας, πο ἰθηθπᾶμπι, πθατι6 (ΔΙΊ καρδίας οαπι ἐν φάει, 

ἦπ τοὐιι5 ἰαοίὶς., Ἰαυσοηάπθιη. Μαίμομαὶ ποίϊο ἔφοὶ]θ σὑϑβεαϊταγ 

τρέφων ἴῃ τρέμων ταυίαῖο. 864 αἰ Ιαἰθὶ ἴῃ ανα ἢ Ηδθο αἱ 

διυζθοθάθητθιι8 ΟΟΠΟΪΠΏΘ ΟρΡΡΟΠΟΥΘμΐασ, ροθία τυἱάθίαγ θᾶπάθιη 

᾿πλαρ Ποιὰ ΟΟηἰϊητια5886. Αἰἴααὶ βιργα υἱάϊπητιβ φρενῶν ἐπίσκοπον, 

Οαἱ ΒΘΙΠΜΪΠ ΠῚ ΟΥ χαρδίας φύλαχα, ηποά τοροβ. Μοχ σέβει; 

ΒΌΡΥα Βουρίο οὐ, Μ. [ὴ6 ρασχίίουἹβ , οὐ τε ἰπίθυ. 86 σΥβ]δ 5 νὶ, 

Ριηᾷ, Ιβίμπι. 7, 81 οἱ ἱπίθυργϑίεβ. 

ὅ00. ἄναρχτον Μ. οὖν ἰπβοτοραὶ Ηθαῖμ. ἀνάρχετον, ΟΟ]]αῖο 

ἀπεύχετον (Πο. 618, 6 ὙΥΊΘΒ6]ουὶ σοηθοίατα τϑοθρθγαηὶ Ηθσπι. Πἰπᾷ, 



ἀνε. γ' 

θ4 

αἰνέσῃς. 
παντὶ μέσῳ τὸ κράτος ϑεὸς ὦπασεν, ἄλλ᾽ ἄλλᾳ 

δ᾽ ἐφορεύει. 580 

ὅ10 ξύμμετρον δ᾽ ἔπος λέγω, 
ῃ ᾿Ὶ «ς ͵ « Ε] ͵ 

δυσσεβία μὲν ὑβριστοχος ὡς ἔτυμως 

ἔχ δ᾽ ὑγιεί-- 585 
- «ς ͵ Ν , ΡῚ 

ας φρενῶν ὃ πάμφιλος καὶ πολυευχτος ὄλβος. 

Ἔς τὸ πᾶν δέ σοι λέγω, 

ὁ1]6 βωμὸν αἴδεσαι δίκας" 

μηδέ νιν 540 

κέρδος ἰδὼν ἀϑέῳ ποδὶ λὰξ ἀτίσης. ποινὰ 

γὰρ ἕπέσται. 

κύριον μένει τέλος. 

πρὸς τάδε τις τοχέων σέβας εὖ προτίων 545 

608. 9 ἅπαντι οὗ ἄλλα ἄλλαι Μ. ΠΙυα οογτοχῖς Ῥϑιν, ΒοῸ 

αυϊᾷ εββοὶ ἰπίθ]θχὶς ὙΥ611. ὅ0801. ἀλλα ἄλλως ἐφορᾷ ὁ ϑεός, 

ΠΟΙ 5815 ἀοουγαίθ : πδπὶ ἐφορεύειν ΠΟΙ δύ ἈΒρίοθυθ, 5664 βἜΡΘΥΠΑΤΘ. 

11 ΤῊΑΡΥΙ δυσσεβείας μιὲν ὕβρις τέχος, δα βοηίθητϊδπιὶ 61 ; 

Β64 νοῦθὰ ποῖ ἰπίθργα θ586 ἀοοοῖ βοΠ] 0 ὕβριν γεννῷδσα. ὙΥΪε- 

5616. δυσσεβία μὲν ὕβριν τοχὰς, ἅπνο. Ῥτὸ οθγίο μΆΡθ 60 ΒΟΠΟ] ϑέθμ 

μαθυΐβ86. ὑβριστόχος, ΘΟμΙρΡΟΒίτθι τὶ μογοστόύχος, ϑεόσδοτος, διχα- 

ὅπόλος. 

512. 13 Τὐρυὶ ὁ πᾶσι φίλος. δαϊρο οχ Ηδθδίμῖὶ οομῃ]θοΐαγα 

ὁ πᾶσιν φίλος οἱ ἴπι γοῖϑαι δη Πθ00 ἐπιστροφὰς δωμάτων, απ 

ἘΔΏΒΡΟΒΙ ΟΠ6. ΤΠ] Υὶ ΡΟββαπηδηΐιν, Ερτοσῖθ Ηθγηι. ὁ πάμφιλος 

χαὶ πολύευκτος, οὖ πππθγοσιη δὲ οὐαί οηΐβ οοποϊπηϊαίο γοϑιϊταία. θᾶ 

1άθπι ποι ἀρ θοΡαὺ ρμοβὲ ὑγιείας ἴΠΒΟΥΘγΘ αὖ, ᾳαοᾷ οἰἴαπι ἃ Βομο] αβίδθ 

οοᾶϊοο τϑοῖθ ἀροσαῖ, ΗΙἰ νϑυβιιβ, ααὶ παπιουὶβ ΘΟ μαθσθηΐ, βιηΐ γαυῖδίϊο 

γούβιαπι ἰΐθιη οομαογθηΐζππι ὅ08. 9, αἴιο8 τθηβιγα Θχαθατδηΐ, 
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5620 καὶ ξενοτί-- 

μους δόμων ἐπιστροφὰς αἰδόμενός τις ἔστω. 519 

-“ " ᾽ν " 

Ἐκ τῶνδ᾽ ἀνάγχας ἀτερ δίχαιος ὧν οὐκ ἀνολβος 

ἔσται, 

πανώλεθρος δ᾽ οὔποι᾽ ἂν γένοιτο. 

τὸν ἀντίτολμον δέ φαμι παρβάδαν 
“ως " Ν , δὰ " 3ὴ , 
020 ἀγοντὰ πολλὰ παντοφυρτ᾽ ἀνεὺυ δίκας 

521 ΤΑΡυϊ δωμάτων. ΟοΥν. Ηδνίπηρ. ὕμηι ᾿οϑβρίϊννε ἠοηοῦο 

ὀογμη ἴθ αοάος ἱμίγοϊιις οοἶαί. δορί. 648 πόλιν ἕξει πατρῴων 

δωμάτων τ᾽ ἐπιότροφάς. 

522. 28 ὙΊΘΒΘ]οσΪ οοπ͵]θοίαγα ἑχῶν δ᾽ ἄναγνχας ἄτερ, οογίαξ πη 

ἂὖὺ Θαϊζουθυβ τοοθρία, τ] ἃ0 ἢοΟ ἸΟΟῸ δ]ΐθπα νἱἀθίαυ. βθηθοᾶ 

ΡΒΠΟΒΟΡμαΒ, Ερ. 006, 16, ορίϊμηθ Ὡ1Π11] 6556. μΒοπθβίπμῃι αἷΐ, απο 

ΔῸ ἰηγῖῖο, πο οοδοίπμη ἢαΐϊ, ϑὅϑα Εατίαθ 14 ἀραπὲ πὶ ἀθιηοη- 

βίσοηϊ τπ|116 6586. ΠΟΙ] 115, 51 ΡΟΘηΔ ΠῚ τηθέι δα ᾿πιβεγτη Θ0]61- 

ἄστη δαϊρϑηίιι : ξυμφέρει δωφρογεῖν ὑπὸ στένει. Ἠσοο ἀϊοπηί, 

ΨΙΓΏΙΩ βίη, ἀιπηπιοῖο ἀρ81} Τα ΟΥΊι ΠῚ Ὑἱβ ΒΌΡΟΥΟΥ, ΠῸΠ ἰπίογ- 

ταπαΐαμη 6586, δίατιθ, 51 πάπα ἔογπηδ τιϊαΐπσ (ατιοα ΒΘ 06 Δοοίάθγο 

ΑΘΒΟΠγ] ΙΒ. ΠΕ ΔΥΪ ΟΠ ροίογαϊ), ἰδῃΘη Οἰΐγα ῬΘΥΠΪΟΙθ. βἴαγα 

ε}ὰ8 οδ]δηηϊαίθιη, 1. 6. ἤΘ4 6. 6115 ροβίθσοβ ΠΠΪΒΘΥῸΒ. 6586. {ἘΕΠΓΟΒ, 

πθατ6 ἴρδιπι ΜΔΉΪθιι5 ΡΟΘηἃ5. ἀδξαχιιπ) 6586. (ΟὐθίουτιΠ Δ ΔΟΥΤΙΒ5185 

Ἰοηραᾷ 840 1] 5 Π10 1] νΘΥΒΙθΠ8. ΠῸῚ ΤΟ ΟΥ μα οί, Μὸχ δ᾽ ροβί 

πανώλεϑοος ἰπδογαϊ Ράτν,. 

524. 25 φαμὶ σεραιβάδαν τὰ πολλὰ Μ. παρβάδαν ΕἸ. παραι- 

βάταν Τυσῃ. παρβάταν Ηθυηηδηη ΟἸΐπι, οἱ ἰδ]ὸ αἱ εἰρηϊβοαί 

5080]. σαραβεβηχότα. ΤΑγηΘη σαρβάδαν, Δάνογθίατη οἵιπὶ Βοατιθη- 

ἘΠΡῸ5. ΘΟ πη θη τιμὴ, οὐ ππῖο Ἰοθο ἀρίϊπ5 οἱ δι Πθῖοο. Δοοοπι- 

τηρααίϊπι5. νἱαθίιν. Μοχ ἀγοντ᾽ μοβὲ παντόφρυρτ᾽ ᾿πβουθθαὶ Ῥϑανν, 

ὨΠΠΠΘΙ ϑιϑάθπί ἄγοντα πολλὰ. [Ιπηρϑηΐοβα Η. 1.. ΑΒ τοη5 φαμ 

ὑπέρβια δαέντα πολλὰ : 564 ἱππᾶρὸ ἀιιοία οδὲ ἃ πϑιία ορα]οθηΐο, 

αἴ Πᾶν ΡῬγᾶθρυανὶ δα βΒοορα]ατη 4115 οἱ αϊνιτ1α5. ἀτλτς οἵ 1Ρ56 

γηΐβοῦθ ρου]. ΟΥ, Αρϑῃ, 964 5464ᾳ. Ηιπο ἔδλοϊῦ βομο]ίο δα σαντό- 

φυρτα δἀποτγίρίπμι πσάντοϑεν συνηγμένα. 

στρ. δ΄. 
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βιαίως ξὺν χρόνῳ καϑῆήσειν, δῦ 

λαῖφος ὅταν λάβῃ πόνος ϑραυομένας κεραίας. 

Καλεῖ δ᾽ ἀκούοντας οὐδὲν ἐν μέσῳ δυσπαλεῖ 

τε δίνᾳ᾽" 

γελᾷ δὲ δαίμων ἐπ᾽ ἀνδρὶ ϑερμῷ, δ00ὺ 
680 τὸν οὔποτ᾽ αὐχοῦντ᾽ ἰδων ἀμαχάνοις 

δύαις λαπαδνὸν οὐδ᾽ ὑπερϑέοντ᾽ ἄχραν᾽ 

δι’ αἰῶνος δὲ τὸν πρὶν ὄλβον 

ἕρματι προσβαλὼν δίκας ὠλετ᾽ ἀκλαυστος, ᾧ-- 

στος. 506 

“«“ΘΗΝΑ͂. 

Κηρυσσε, κῆρυξ, καὶ στρατὸν κατειργαϑοῦ, 

620. 27 Ἠδτπι. Θομϊπηρὶς λαῖφος χαϑήσειν. Αὖ 6. ψϑίθγθ 

Ἰη ογραποίίομπ μᾶθο που βίοτα βαπὶ οὐ ΔΩ ο ϊοἱβ βι πη] οτα, χαϑή- 

ὅειν ΔΌΒοΟΙαἑα ἀϊοίαπι, αὐ ὑφιέναι- 

528. 29 δυσπαλεῖται δίναι εἰ ϑερμοεργῶι Μ. ΠΙαᾶ ΤΌΣΠοΡαΣ, 

Πος ΤΥϊΟ 8 θιιθημᾶ. ΝῸΪΙ Μράϊοθὶ βουὶρίασαμη ἰπυ 8 ΠΕΠΊΘΤΙΒ 

ΒΡΘΥΒΕ ΙΟΒἰτι8. ὑποῦὶ : ΘΕΡΗΜΟΕΡΓΩΙ οὐἴαπιὶ βαβρίοου 6 ΘΕΡΗ- 

ΘΕΡΊΉΩΙΤ. 

ὅ80. 81 Τιδτὶ ἀμηχάνοις οἱ λέπαδνον. Ηοο Ρῖὸ δαϊβθοϊνο 

Βδθυΐϊύ Βομο]ϊαβίθϑ, αὖ ν. 187 νοῦθπὶ χλοῦνις. ᾽ Θίθυθηι ΘΟυσ Ρ Θ᾽ Άπὶ 

Βαδία!]οσαηΐ Μιβρτανο οἱ Ηουηᾶπη. Ηἴο αρίε οοηία! Ἐασρ. 

ΑΥΘΒΕ6Ι. ἔγρ. 4 : οὐ γὰρ ὑπερϑ εν χύματος ἄχραν δυνάμεσϑα οἵ 

ΤΏθορη. ν. 619 : πόλλ᾽ ἐν ἀμηχανίησι χυλίνδομαι ἀχνύμενος κῇρ΄ 

ἄχρην γὰρ πενίης οὐχ ὑπερεδράμομεν. 

82. 88 Τ᾿ Ρτὶ ἀϊόστος. Οὐοτν. Ρουβ. οἱ Πῖμᾷ. ἘΠ] οἰζου ΑΘβοῖγ- 

Ιὰ5 γατγίανι Ηοιποτίοαμπι {ΠΠπ ὠλετ᾽ αἴόστος, ἄπυότος. 8680]. 

τὸν πολυχρόνιον δὲ ὄλβον ἑαυτοῦ προόχρούσας τῷ βοαχεὶ τῆς δίχης 

ὥλετο, 4πιθπὶ μ6 ἃ]18 μαι 886. Ραΐθβ, σθρὸμθ τῷ βράχει, ὕτπᾶο. 
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, , Ν 

ὁ85 ἐν τ᾽ οὐρανίζον διάτορος Τυρσηνικὴ 

σάλπιγξ βροτείου πνεύματος πληρουμένη 

ὑπέρτονον γήρυμα φαινέτω στρατῷ. 

πληρουμένου γὰρ τοῦδε βουλευτηρίου ὅ70 

σιγᾶν ἀρήγει χαὶ μαϑεῖν ϑεσμοὺς ἐμοὺς, 
ῬΑ μ » 2 ν ΕῚ ᾿Ψ ͵ 
40. πόλιν τὲ πᾶσαν ὲς τὸν αἰανῆ χρόνον 

Ἂ ἃς 3 ΕΣ 8ς 3ε 

᾿ » ὁ δῇ Ν Ὁ - , 
καὶ τῶνδ᾽ ὅπως ἂν εὖ καταγνωσϑῇ δίκη. 

ΧΟΡΟΣ. 

"Αναξ ᾿Απολλον, ὧν ἔχεις αὐτὸς κράτει. ξ ᾽ Χ 

τί τοῦδε σοὶ μέτεστι πράγματος λέγε. 575 

, ψν - Υ ἢ ᾿ 
ὅ84. 8ὅ χατεργάϑου εἴτ᾽ (ΒΌΡΥα Βογϊρίο 7) οὖν διατοροό Μ. 

γατνία ΒαΡΡ]θιηθηΐα θχοοριίασιιπὶ Ὑ} ἀοοίϊ, οὐρανίζον ἀοίμαπαδ, 

6011. ῬΙΟΙΝΪ ρΊοββα 861, 11 οὐρανιζέτω᾽" πρὸς τὸν οὐρανὸν διικν εἰ- 

όϑω. Αἰόχύλος, δὲ Απθοᾶ. Βδοῆπι. 1, Ρ. 822. Ορίίιηθ, πᾶπ οὐρα- 

νιζέτω οἷ οὐρανίζον γηρυμα φαινέτω ϑ511Ὴ1]Π[πὰ σηῖ. ΡΙ͵Ὸ εἴτ᾽ 
. . 5 ; ,᾿ - 

ΒΟΙΙΡΒΙ ὄν τε, πὸ ϑορῃ. Τυδοῖ. 206 ανολολυξατω δόμος οὖς ὦ 

μελλόνυμφος, ἐν δὲ χοιγὸς ἀρσένων ἴτω κλαγγά. 

842 γαὶ τόνδ᾽ οἱ δίχηι Μ. χαὶ τῷνδ᾽ οἱ δίχη Υ΄. ΕἸ. τῷνδ᾽ 

Βγηηαΐ Βομο]ον τῶν Αρεοπαγιτῷν. 864. Βᾶθο τηᾶποᾶ 6586. ρϑίοί. 

Ἡδυτηδπη βουρϑὶΐ ἐκ τῶνδ᾽ οὖ ροβὲέ ὅ89 οχοϊϊββθ 5βἰαίτί χαὶ τὸν 

διώνοντ᾽ ἡδὲ τὸν φεύγονϑ᾽ ὁμῶς. ΜΙΒΙ ροϊϊιβ ροβὲ 540 5ιρρ]θη- 

ἄππι νἱάἀθίαῦ 

ὡς ἀν φυλασόητ᾽ ἐνδίχως φρουρουμένην 

Υ6] [816 φᾷ. ὥ'8α ροββιιηΐ θίϊδτη ἃ]1ὰ ΘΟ ]]οἱ : ἔοτίαββθ υϑυρα εἰς 

(οἷς Μ.) τὸν αἰανῆ χοόνον Ροβίΐϊα ουδηΐ ἴῃ ἢπθ ὑΘΥβ118 Υ̓ΘΥΒΪ 469 

5.118, οὗ σόλιν τε πᾶσαν ἴῃ ρῥυϊποῖρίο ἀπουαπι τὶ ᾿πίθγοϊ ἀθυπηΐ 

γουϑιπι. (ὐδίοσιιπι μᾶθο Μίπογγδθ ογδίϊο, πούϑθπὶ ϑαΐ ἄθοθπὶ 

γΘΥΒιΠ, Ππι}118 ΘΡΙΒ0 611 οδὺ θχουάίϊτι οὐ απα8ὶ] ΡΥΟΟααΒ, 
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“ΠΟΖΖΩΝ. 
ἘΣ , ν 

δ456 χαὶ μαρτυρήσων ἦλϑον" ἔστι γὰρ νόμῳ 

ἱκέτης δ᾽ ἀνὴρ καὶ δόμων ἐφέστιος 
2 - ! " ΡΤ ͵ : 
ἐμῶν, φονου δὲ τοῦδ᾽ ἐγαὶ καϑάρσιος 

Ζ« , δ ἐὰν» εὖ , 
καὶ ξυνδιχῆσων αὐτὸς" αἰτίαν δ᾽ ἔχω 

τῆς τοῦδε μητρὺς τοῦ φόνου. σὺ δ᾽ εἴσαγε δ58ὺ 

δ80 ὅπως τ᾽ ἐπίστει τήνδε κύρωσον δίχην. 

ΑΘΗΝΩΑ͂. 

Ὑμῶν ὁ μῦϑος, εἰσάγω δὲ τὴν δίκην. 

ὁ γὰρ διώκων πρότερος ἐξ ἀρχῆς λέγων 

γένοιτ᾽ ἂν ορϑῶς πράγματος διδάσκαλος. 

ΧΟΡΟΣ. 
᾿ ΡΣ - , 

πολλαὶ μέν ἔσμεν, λέξομεν δὲ συντόμως. 555 

δδδ ἔπος δ᾽ ἀμείβου πρὸς ἔπος ἔν μέρει τιϑείς. 
ν ᾽ 45 ϑ' ΕΡ ἐν - 5 , 

Τὴν μητξρ᾽ εἰπὲ πρῶτον εἰ χατέχτογας. 

ὅ46. 46 ΤΑΡΥΪ ἐστι γὰρ δόμων. Οράπιδτη Εν αγΔΕΙ δὲ Βαν- 

ΒΞ 6511 Θομ] οἴ αΓᾺ πὶ τθοθροσιηΐ Πἰηα. οἵ Ηθυτη., 4115. ΘΟΙΠΙΠΘΙΠΟΤΆΥΘ 

πἾ}}1}1 αἰᾶπει. Ποὶπᾶθ ἀνὴρ οἱ ἐφέστιωσ, Βαργα βουρίο ο, Μ. 

ὅ49---ῦἍ͵, 8.6}0]. σύνδιχοι λέγονται οἷς ἴδον μέτεστιν ἐν τῇ 

δίκῃ τῆς αἰτίας. ἀτὰρ ἴῃ τι  ΘΥ̓Βα ΑΔ ΠῚ νΘΤᾺ 5᾽ηΐ ΠΘΒΟῖο, Πὶ 

μαπο Ἰοσιπὶ οἁδιπί, Οἰδἴθειπι σοῖδε φόνου οἱ ὁπωό ἐπίόται Μ. 

ππ|4 Τατγη. μος Ηθυτῃ. οοΥτΘχ ΐ. 

δδ06 ΗΟ νϑύϑιιβ τὶ νἰἀθίπν ποθὴ Ὁ οδάθιη ΕἸσὶα ΡΥΟΠ ἢ ΠΑΤῚ, 

Οα] 5 ἀπὸ νϑῦβϑιβ δηϊθοθάθηϊοβ ογαπί, οἱ βίο ἀθίποθρβ οθίθτοβ 

ΟΠΟΥ γοΥββΒ πδῆαπθ δὰ 5710 ᾿ῃηΐθυ ὁΠποχοιιΐαβ αἰβί τ θη 85 6586 

Ραῖο. Ηοο ζογίαββθ β'βηἤοδταν σουΡὶβ συλλαὶ μέν ἐόμεν, λέξομεν 

δὲ συντόμως : ΤΆΤ ΟΠΊΠΘΒ ΒΓ ΠῚ} ΠῸ5. {Ἰπιθίτος βῖπο οαηίι 6 ο]8- 

ΠῊΪΑΥΘ.., ῬΓΟΥΒῸΒ ἈΡΒΟΠΤΙΠῚ δῖ, δ βιβρίοϊο 8ὶ γουὰ οϑί, Θ δ πη 

Βα715. ἴα θα]α6 ομοστβ, τὖ ΑΡΔΙΠΘΙΠΠΠΟΙἾΒ, ΠῸῚ 6 απϊπαἀροῖπι, 568 

ἀποάθοϊπι ῬΘΥΒΟΙΪΒ ΘΟΙΠΡΟΒΙ 5 οὐαΐ, Υ. δὰ ν. 148. 
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ΟΡΈΣΈΕΕΙΣ: 
" , ἢ " υ ἊΣ 
ἐχτεινα ̓  τούτου ὁ᾽ οὐτις ἄρνησις πέλει. 

ΧΟΡΟΣ. 

« Ν ϑι 9 «92. » »Ὕ , 

ἕν μὲν τόδ᾽ ἤδη τῶν τριῶν παλαισμάτων. 

ΟΡΕΣΊΤΗΙΣ. 

Ἂ ᾿ , ͵ ͵ 

οὐ χειμένῳ πω τῦνδὲ χομπάζεις λογον. 590 

ΧΟΡΟΣ. 

-“ , - (! 

660. εἰπεῖν γε μέντοι δεῖ σ᾽ ὅπτως κατέχταγες. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

λέγω" ξιφουλκῷ χειρὶ πρὸς δέρην τεμῶων. 

ΧΟΡΟΣ. 

Πρὸς τοῦ δ᾽ ἐπείσϑης καὶ τίνος βουλεύμασιν; 

ΟΡΕΣΈΗΣ. 

“οὖ »" , »" 

τοῖς τοῦδε ϑεσφατοισι" μαρτυρεῖ δέ μοι. 

ΧΟΡΟΣ. 
« ! 29 Ἐξ ς ἢ Ἂς 

0 μαντις εξηγεῖτο σοὲ μητροχτονεῖν; δ95 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

566 ὶ δεῦρο γ᾽ 3: Ὁ Ν ΜΩΣ, ΡΝ. 
Ο καὶ ὄξυρὸ γ᾽ ἀξὶ τὴν τύχην οὐ μέμφομαι. 

᾿ τ ν ᾿ 
8 5010]. ἐμπέπτωνας (1. ἕν πέπτωχας). ἢ μεταφορὰ δὲ 

᾽ ΣΑΣ Ὁ ᾿ . ᾿ , " 
ἐστιν ἀπὸ τῶν παλασιοντων, οἱ ἐπὶ τοῖς τριδὶ πτῶμαόιν ορίζουσι 

" Σ 

τὴν 1 Τα». 
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ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ εἴ σε μάρψει ψῆφος. ἄλλ᾽ ἐρεῖς τάχα. 

ΟΡΕΣΊΡΗΣ. 

Πέποιϑ᾽, ἀρωγὰς δ᾽ ἐκ τάφου πέμπει πατήρ. 

ΧΟΡΟΣ. 

γεχροῖσί νυν πέπεισϑι μητέρα κτανών. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

δυοῖν γὰρ εἶχε προσβολὰς μιασμάτων. θ00 

ΧΟΡΟΣ. 

870 πῶς δή; δίδαξον τοις δικάζοντας τάδε. 

ΟΡΕΣΤΉΣ. 

ἀνδροχτονοῦσα πατέρ᾽ ἐμὸν κατέχτανεν. 

ΧΟΡΟΣ. 

Τί γάρ; σὺ μὲν ζῇς, ἡἡὶ δ᾽ ἐλευϑέρα φόνῳ. 

509--Τ1 Ηδτμι. οἱ ὈΙη4. οχ ΕἸΠπΙ5]611 ργδθοθρίο οἰμωγμάτοιν : 

αν. Αράᾶτα, 1829. Προύβολας 5680]. ποη! συντυχίας, 864. προό- 

τρίμματα ἰπίογρυθίαν! ἄθροραῦ : ο, δά Αρδπι. 8712 οἱ ἴν. 868 

τρίβῳ τε καὶ προύσβολαὶς. Οιαθ βἰπὺ ἅπαθ 186. ΒΘ] στιπὶ τηϑοῖ]αθ 

ἄϊοϊς ν. 5171 : πηδυϊτασα. βαππὶ ΟἸγ θη θβίσα ἰπϊοσίθοϊ: θαπαθιηαθ 

Οτοβίϊβ ρδίγθῃ. 

12 ΤΑΡΥῚ τοὶ γὰρ οὐ φόνου. 65 ἴρβὰ ἄοοοὶ γϑοῖθ β' ἢ ἰτχῖαπὶ 

ΒΟΥΙρβίββθ φόνῳ. Εἰίαπι Ηθυμιαπηϊ τί γάρ; τοοθρὶ. ταπιαιθ 

δαΐπι οοπ͵]δοΐαχαιι. ͵άπὶ Πυπια πὶ ΒΟ ΠΟ] α οιηθπάαΐα,, αι Τ ΒΘ ΓΘ 

οοΥγιιρία. Οἰχοι που δηταγ, ψ οίτιβ Ἰμΐουρυοβ ἀπππὶ ἃ 571 δάπο- 

ταβϑοῦ : ἐμὲ κἀχεῖνον ἡ δίχησενν ᾿θηΟ γογβιιπὶ 810 1] βίγανϊε : πῶς 
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ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

τί δ᾽ οὐκ ἐκείνην ζῶσαν ἤλαυνες φυγῇ; 

ΧΟΡΟΣ. 

Υ. Ν Α , 

οὐκ ἦν δμαιμος φωτὸς ὃν χατέκχτανεν. θ06 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὃ7ῦ ἐγὼ δὲ μητρὸς τῆς ἐμῆς ἐν αἵματι; 

ΧΟΡΟΣ. 

»ὝἭ , ΑἹ: 57 κῚ ν᾿ ΡῚ ᾿ 

πῶς γαρ σ᾽ εϑρειψεν ἐντὸς, ὦ μιαιφονξ, 
, ᾽ Ν Φ' "5 ζωνης ; ἀπεύχει μητρὸς αἷμα φίλτατον; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

, , ψίφις -» 

Ἤδη σὺ μαρτύρησον. ἐξηγοῦ δέ μοι, 
Ρ ᾽" ᾿ , , “Ἵπολλον, εἰ σφε σὺν δίκῃ κατέχτανον. 610 

- - Ν . 2 . 2 γ Γ - 
ὅ80 δρᾶσαι γὰρ ὠσπερ ἐστὶν οὐκ ἀρνουμεϑα᾿ 

οὖν λέγεις ὅτι ἡδίχησέ μὲ (1. ἡδίκηδε δὲ; ὅπου ζῆς); πῶς δὲ 

᾿Αγαμέμνονα; ὅπου ἀπέϑανε δι αὐτὴν (1. δ αὐτὸν); Ιάθτῃ δὰ 

ὙΘΥΒΌΙΠΙῚ ΒΘαΠΘΏΐΘΙΙ : οὐχ εἰ τέϑνηχας; τούτου αἰτία εἰ σύ. πὼς 

ἄν ἐδίωχες ; (: οὐχ εἰ τέϑνηκε, δὺ τούτου αἰτία εἶ" οὐ γὰρ 

ζῶσαν ἐδίωκες ") ὥστε οὐδὲ ἀποθϑανοῦσα διὰ τὴν δὴν αἰτίαν 

απέϑανεν. 

106 Οποϊηοᾶο 6η]πὶ τηδΐθυ ἴῃ τοῖο (6 Δ], Ηἶδὶ ΒΗ ΡΠ 

510 

ὅ18 ἐξηγοῦ 6556 ΠηΡΘΥα  γττὴ ΡγαΘβθη 18, ΠῚ, απο ΥΥ̓ 1656 1670 

οἱ Ρυΐίθηϊο υνἱάθθαύαν, ἱπηρουίβοι ᾿ηαϊοαίίνιιπι,, βθαιθηῖα 5818 

οδβίθπαπηξΐ. πδοσὶῖ οχ ΡΟ] η6, ππππὶ πτὸ οἱ ΟἹγ δθπιπθβίτα οαθ88 

γἱἀραίαγ, αποα οϑὶ πηοαθβίθ τορᾶσθ, τπἰ ἐοβϑίθίαν 56. ᾿ρϑαπι σα 6} 

7 Β518868. 
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Ύ ᾽ 2 τῶν » Ν [πὶ “ ε᾽ ἀλλ εἰ δικαέως εἴτε μὴ τῇ σῇ φρενὶ 
-»“ δ ! » «ς “ Π 

δοχεῖ, τὸ δὴ μοι κρῖνον, ὡς τουτοις φράσω. 

“Π0222ΩΝ. 

Λέξω πρὸς ὑμᾶς, τόνδ᾽ ᾿1ϑηναίας μέγαν 

ϑεσμόν, δικαίως" μάντις ὧν δ᾽ οὐ ψεύδομαι. 610 

δ8ῦ οὐπωποτ᾽ εἶπον μαντικοῖσιν ἐν ϑρόνοις, 

οὐχ ἀνδρὸς, οὐ γυναιγὸς, οὐ πόλεως πέρι, 

ὃ μὴ κελεύσαι Ζεὺς Ὀλυμπίων πατήρ. 

τὸ μὲν δίκαιον τοῦϑ᾽ ὅσον σϑένει μαϑ εἴν, 

βουλῇ πιφαύσχω δ᾽ ὑμμ᾽ ἐπισπέσθϑαι πατρός. ὁ) 

ὅ82 ΤΡ δοχεὶ τόδ᾽ αἴμια χρῖνον, απ86 οππὶ δηξθοΘ θη 1.15 

ΘΟΠ ΠΠΡῚ ποαπθιηΐ, 5ῖγθ Ροβί δοχεῖ, 5ῖνθ ροϑὲ αἴμα υἱγρι]α Ἰηΐου- 

Ραηραβ. Νδϑαᾷὰθ ἰδιηθη ἁπαϊθηᾶτι5 Ῥυΐθη, απἰ ἰγ68 γουϑβ 580---82 

ΡΓῸ ᾿ηίουροϊδιῖβ παροὺ (Μα5. πθη. ΥἹ, ρΡ. 1718). Νοὴ πια]ίαπι 

ῬΙΟβοΘΥοΒ εχ Αὐγαΐ βθηΐθηία βου βοηᾶο δέχαιον, ἴτηο διχαίως 

πιΐαυ! πϑαπῖϊί. ΤωΘΟα ΠῚ Θιηθηαββθ τη ὙἹΑΘΟΥ ΘΗΪ ΘΟΥΥΘΟΙΟΠΘ, 

6011. Ῥτομι. 226 ὁ δ᾽ οὖν ἐρωτᾶτ᾽ .. τοῦτο δὴ σαφηνιῷ. Θαοᾶ 

δὶ Ογοβίθβ Β'0ὶ1 αἷοὶ συ] θα απδο Τπα]οῖθιβ ΑΡΟ]]Ο ὀχροπθί, ποὺ 

1Ιᾶθο δουὶ τϑοίθ βίαίαϊ ΜΟΥ, απο ΑἰΠΘμβΒ ἰπΐθυργθῖθβ ᾿ΠΓῚΒ 

ΒΟΥ, ἐξηγηταί, ἃ Ἰι{1 απ 015, πὰ ἃ ἡ πα] θ8. ΘΟΠΒ.]1 Β0] θη. 

Α αἴὸ ποῖ αἰβοθάθηβ ἄρο]]ο βοθηΐοαβ 886. Οἵιπὶ ᾿ρ8ὶ8 ἃ ΜΊΏΘΥνα 

Ἰηβεϊτα 18 ̓α]οῖθτι5. (Αϑηναίας ϑεσμιον) δΟΙΆσΙ ΠῚ 6586. ΑἸ οΙ. 

ὅ88. 84 [ΙηϊοΥρυθίθβ 0 ἰπίθ]οχογιπὶ σοσθῖὴ δικαίως 6586 

{Π1π4 ᾿ρβαῃιν ΓΘ ΒΡΟμβαπ, αποα ἃὉ ΑΡΟ]]η6. ροίϊνοσαὶ Ογθβίθβ, «8 1η 

ὙΘΥῸ Υἱᾶθβ, ἴθ ᾿ΙὈγοστη βουὶρίθγα κιάν τις δ᾽ ὧν οὐ φεύσομαι ΠΟῚ 

τηοᾶο ΡΥ ἸΟ]8 τ {Γα]θοἴαπι ὁ5860, 5664 οἰἶϊδη) ΡγΟΡίου δηΐθοθαθη8 

λέξω ταδ]θ 1Π]αύπιμη. 6556. {αἰασιιηὴ ψεύσομιαι; παπαπδηι ἄθο ἀψευδεὶ 

ΠΟ ἰπαϊρηαμη, ἃΡ0 ΠοΟ δἀὐῖθπὶ ἸΟθῸ ῬΤΟΥΞΙΙΒ5. ἈΠ ΘΠ. 

687 1Ρυὶ χελεύσει. Ἐπιομᾷ. Ηογιηδηη. 

ὅ88. 89 δίκαιον τοϑρίοῖῖ δά διχαίως γΥ. 84, ἃ ποβοῖο δ 1ϊΘ 1 ΠῚ 

ΒΟΥΙΡΘηπιπ δἰΐ δικαίως. Ἰοϊπαθ 5680], χελεύω δὲ ὑμᾶς πειόϑῆται 
-. - »" , 

τῇ βουλὶ τοὺ πατρος. 



12 

- ε! Ν Ὡ Ν 2 , , 

ὅ90 ὅρκος γὰρ οὐτι Ζηνὸς ἰσχυει πλέον. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ὑμᾶς δ᾽ ἀχούειν ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι. 648 

Ζεὺς, ὡς λέγεις σὺ, τόνδε χρησμὸν ὦπασεν 

φράζειν Ὀρέστῃ τῷδε, τὸν πτατρὸς φόνον 
͵ “ Ν 

πραξανταὰ μητρὸς μηδαμοῦ τιμὰς νέμειν; 
595 δ ΕΟ ὃ: Ἔ Ξε 3ε 

ΑΠΟΖΖΩΝ. 

Οὐ γάρ τι ταὐτὸν ἀνδρα γενναῖον ϑανεῖν 625 
, [ 

διοσδότοις σκήπτροισι τιμαλφούμενον, 

καὶ ταῦτα πρὸς γυναικὸς, οὔ τι ϑουρίοις 
"ξ ε , “ ἜΣ» -! 

τόξοις ἑχηβόλοισιν, ὥστ᾽ ᾿μαζονος, 
- γ ) , 

600 ἀλλ᾽, ὡς αχούσει, Παλλὰς οἵ τ᾽ ἐφήμενοι 
, » - ! , 

ψήφῳ διαιρεῖν τοῦδε ττραγματος πέρι. 680 

ὅ91, «πὶ ροβύ 014 Ἰορδρδίπσ, μπιο γοίσαχὶ. 1ΠΠ6 δηΐπη ἴῃ ἢμΘ 

ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΙΒ. ΡΥΔΘΡοβῖθυθ ᾿πάϊοθβ ᾿αθΘθδππιν αἰζθηΐθ ἉπαἾγθ απιὰθ 8} 

αἸοία ουδηΐ, Ηΐϊο ἀρίββίτηθ μπᾶ σγουρὰ ΟΡροΟμ αν 115 απᾶθ πι0 60 

ἌρΟ]]ο αἰχὶῦ : βουλῇ πιφαύσχω δ᾽ ὑμιι ἐπιόπέσϑαι πατούς. 

9 Ἰιδοσπδτη ἱπαϊοαν. Ηδθο ἰηΐου 86 τΘριρπατο ΕἾΔ 6 

Δαἀἀοθαηΐ, τὖ ΤΠΟΧ ἴῃ ΔΥΡΙΠΠΘηΐΟ 51Π}1}} ν, 614 ἀἴοθηί. ὅἴο τδίῖο- 

οἰηδίίο ρου ποι ραίτι οἱ απίηαιιθ νθυβιιβ υΘυΒι 5. απίπαιο 6298 ---27 

ΤΟΒΡΟΠαθραηί. 
ὲ δρηυ υδὲ ; δ ῃ - ͵ 

897 8080]. συνεχὲς τὸ ογομα παρ Αἰόχιλῳ. δι’ ὁ ὄχώπστει 
τ τῳ δὴ ᾽ , γ Ἢ - Β - ν 

αὐτὸν Ἐπίχαριιος. ΔΝ ΥΡαμη. τιμαλφεῖν ὙΘΟΌΡΥΙ 15. 1 Πᾶς [ἈΡα]ἃ, 

νυ. 1ὅ. τΊ2, οὐ ἴπ Αρϑιη. νυ. 877; νοθϑὴ τιμαλφῆης ΒΘ Βγο}. οἱ 

ΕΆΥΟΥ. 6Χ ΑΘΒΟΠΥἹ ΕΡΊΡΟΠΪΒ. αθουτιηῖ. (Οδέίθσιιπι πο ΒΟ] ΡΕΪη- 

ἀανὰβ αἰχὶῦ σιμαλφεὶν, 584 π Ῥ]αΐο αιϊάθηι οὐ Αὐϊβίουθ!θβ 80 Πϊ5 

γο Βα] 15. ἈΡϑυϊπουτιηΐ. 

10 
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απὸ στρατείας γάρ νιν ἡμποληχότα 
᾿ -" Ἵ ᾽ , ᾿ γ , 

τὰ πλεῖστ᾽ ἀμείνον εὐφροσιν δεδεγμένη 
ἊπἙ Ἂ ἊΣ Ἂκ Ἔ Ξε 

θ0ὅ δροίτῃ περῶντι λουτρο, κἀπὶ τέρματι 

φᾶρος περεσχήνωσεν, ἕν δ᾽ ἀτέορμονι 

χόστιει πεδησασ᾽ ἄνδρα δαιδάλῳ πέπλῳ. 686 

ἀνδρὸς μὲν ὑμῖν οὗτος εἴρηται μόρος 
τοῦ παντοσέμνου, τοῦ στρατηλάτου νδῶν᾽ 

610 τὴν δ᾽ αὖ τοιαύτην εἶπον, ὡς δηχϑῆ λεὼς, 

ὕσπερ τέτακται τῆνδὲ κυρῶσαι δίκην. 

002---7 ΤῊἼΡΥῚ γάρ μιν. Β6Π01. δαβουϊρβδιε βελτίονα πλεῖστα 

ηὐτυχηχότα ἀπὸ στρατείας. ΤΥδηΒ]αίΘ, γουρο ἐμπσολᾶν αὶ βαπΐ 
ϑοΡἢ. ΤΎΔΟΙ. 98 κέρδος ἐμπολᾳ οὐ Επαυὶρ. ἔτρ. Β6]1θυ. 8 ΥΥ. πένητα 

γαίειν, δόξαν ἡμἱποληχότα. [ἡ ἸΙαοιηαᾶ, ατιᾶπιὶ ροβὲ νυ. 6008 ἱπᾶϊ- 

ΘΔ ἀΔ ΠῚ Θ556. ῬΥΠητι5 Πἰηἤου ρουβροχῖς, Ηρυδηη δίδίαϊς 5Ὲ}- 

βία ν απὶ {π||556 84 ατιοα εὐφροόιν (ῥ]αηαἰϊς υονδὶϑ) Ῥουιημθθαΐ, οὲ 

Βπηο ἴθυθ βθηϊθη αν ιπὶ ΠΟΧτπῖ, ααϑἐ βου οοίατις οροῦαηὶ 

ἀαίμγα δαιη ὁ ἰαύγο, δροίτης περῶντι λουτρά. Ἐὶ Μ. Ἰορίίαν 

δροίτη. ὅϑιοὰ δροίτῃη ΥΟῚ Ροίϊπ8 δρύτῃ ΠΑΡυδ Δοίου ΒΟΒΟΙΙ : 

πυέλῳ, τῇ ὡς σορῷ αὐτῷ γενοιιένῃ. παρὰ τὴν δρῦν" ξύλιναι γὰρ 

αὐταιι ἴθ βϑοῦΐιβ ἀαἰνιιη τοροϑι. Μοχ χαπὶ τέρματι, 

ΒΟΠΟΪΙΟ τῶν λουτρῶν δηλονότι βΒυπηδίαπι. ΠΟΣῚ πλπΐαγ τη : ΥἹ θα Σ 

ΑΘΒΟΠΥ 5. γοΥβυμαη ΘΧΙΐιι8. ΒΙΠΏ1105 χασὶ τέρματι, ἐν δ᾽ ἀτέρμονι 

46. ἰπαπβινῖα απδοϑίν 588. Πϑίηθ ἔουπμὰπι πτερεσκηγωόσεν Ἀρηιοδοῖξ 

5080]. Οἷ, περέβαλον Αρδμ. 1092. 

610 Βθοίθ 5680]. τὴν Κλυταιμνηότραν. ϑεᾷ, αποᾶ ᾿ἰρΡ τὶ 

παροπΐ, ταύτην τοιαύτην, ἴουνϊ πθαπῖϊε : ΠᾶπῚ ΡΥΟΠοΙηΐΩΐ ταύτην 

ἢΐο Ἰοοιβ ποὺ οϑί, ριδθοθάρηΐζο ἀνδρὸς μέν,» οἵ ος ἰρϑη μέν 

σου) πποἴϊομθη ἀοβιἀοσαῖ, απὰθ 5101 γοβροῃᾶοαῖ, [}ς0Δαπ|6ὸ ΞΟ ρδὶ 

τὴν δ᾽ αὖ. Οδίογαμι Μ. δηχϑὴ, ἰδοίαμη. 6. δειχϑῆ. [Ιάθπὶ ΘΥΤῸΥ 

γ. 618, ὉΡῚ οταὶ ἐδειόε, ἤδη ἃ ΡΥ τπὰπὰ οογγθοῖμβ. [οἷα ἤθη 

ἀἀβουιρίτιη οϑὲ οἴϊαπι ἴῃ ἀναύπάση Υ. 618 εἱ βλάψη ν. 082, 
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ΧΟΡΟΣ. 

Πατρὸς προτιμᾷ Ζεὺς μόρον τῷ σῷ λόγῳ οἱὸ 

αὐτὸς δ᾽ ἔδησε πατέρα πρεσβύτην Κρόνον. 
- - , 

πῶς ταῦτα τούτοις οὐκ ἐναντίως λέγεις ; 

ΠΟΖΖΩΝ. 

616 Ὦ παντομισῆ κνώδαλα, στύγη ϑεῶν, 
! ᾽Χ “ - 

πέδας μὲν ἂν λύσειεν" ἔστι τοῦδ᾽ ἄχος θ45 
Ν , ᾷ Ν ͵ 

καὶ χάρτα πολλὴ μηχανὴ λυτηριος " 
5 Ν ἢ 2 Ν Ἔν 4 5 , ! 

ανδρὸς δ᾽ ἐπειδὰν αἱμ᾽ ανασπασῃ κονις 
ε , γ} 51}.5, τ » 7} 

απταξ ϑανοντος, οὔτις ἔστ᾽ ἀναστασις. 
, , Ν 

620 τούτων ἐπῳδὲς οὐκ ἐποίησεν πατὴρ 
ἐς . 4 Ὁ , χες 5. ᾿ , 

οὑμὸς, τὰ δ᾽ ἀλλὰ σταντ᾽ ἄνω τὲ χαὶ χαύτω δθδ0 
, ,ὔ 2.«.ν υ ͵ , 

στρέφων τίϑησιν, ουδὲν ἀσϑμαίνων μένει. 

ΧΟΡΟΣ. 

δὔω Αἃ - Ν , “Ὁ « - «' : 

Πῶς γὰρ τὸ φξυγειν τοῦδ᾽ ὑπερδικεῖς ρα 
ν τ μα [χ , , 

τὸ μητρὸς αἷμ᾽ Ὁμαιμον ἐκχέας πέδοι, 

620 -- 22 ἐποίησε οἴ ἄγω χαὶ κάτω οἱ ασϑιιαίνω κένει Μ. 

Οὐουν. ἴῃ Υ. ΕἸ. Ιῃ α]ζίτπο ἸοοῸ 5ἱ ααἱᾶ ΘΟ β θη τιπ οβϑθί, βου]- 

Βουθη οὐδὲν αὐσϑενῶν. 64 ΠΡγοσμι Ἰθοίίοηϊ ραϊτοοϊηδίαν δορί, 

898 ἵππος χαλινῶν ὡς χατασϑιιαίνων μένει. γεγίθ : μὰ «ηἰιοίαη 5 

ἔνι ἱπιροίαι, ἱ. 6. ουπηΐα ἔΔΟΠ]μ6 (ν. ΝΑΘρ ΙΒ 0}. ΝΆΘΠΠομι, 'ΤΗΘΟ]. 

Ρ- 16) : οὐδὲν, ποῦ ΔΑνΘΥΙ ΠΟΥ ἀοοϊρίοπάππι, 564 ΔΟΟΌΒΔΕΨΙΒ 

αὶ ἀϊοῖιν ομήθοῦ, ορρομίταῦ νοοὶ σάντα. Οἵ. ϑαρρ!. 918 χαὶ 

πόλλ᾽ ἁιιαρτὼν οὐδὲν ὠρϑῶσας φρενί. 

028. 24 Θμοηιοίο ογὺ ἰμίηο αὐδοϊυοηάνηι 6556 ἀοἤοηκίες ἢ 

5010]. ἐκ τῆς ᾿Απόλλωνος καταχοίνουσιν Ὀρέστην" εἰ γὰρ τὸν φονέα 

οὐχ οἷόν τὸ τὸν φόνον ἀναναλέσασϑαι, πῶς Ὀρέστης φογεῦόας 

ἐλευϑερωϑήσεται ; δ οΥθα ἴρδα ἱπιουρυθίαίιν ΒΟ ΒΟ] οι σκόπει πῶς 

διχαιοὶς Ὁρέστην φεύγειν. Μοχ Π|ρτὶ σέδῳ. ΟὐοΥν. Π)1π4. 



[{᾿ 

626 ἔπειτ᾽ ἐν ᾿“Ζργει δωματ᾽ οἰκήσει πατρός ; 

ποίοισι βωμοῖς χρώμενος τοῖς δημίοις ; (δῆ 

ποία δὲ χέρνιψν φρατέρων προσδέξεται ; 

“ΠΟΖΖ2ΏΩΝ. 

ν - Η , 3 - γ - 
Καὶ τοῦτο λέξω, καὶ μάϑ᾽ ὡς ορϑῶς ἐρῶ. 

, , 

οὐκ ἔστι μητηρ ἢ κεχλημένου τέχνου 

630. τοχεὶὺς, τροφὸς δὲ κύματος νεοσπόρου. 
, Ἧ-: ’ «ς Ὗ . ͵ , 

τίχτει δ᾽ ὁ ϑρώσχων, ἢ δ᾽ ἀπτερ ξένῳ ξένη υὑδυ 
; » ὯΝ ν ᾿ 

ἔσωσεν ἔρνος, οἷσι μὴ βλάώψη ϑεύς. 

τεκμήριον δὲ τοῦδέ σοι δείξω λόγου. 
ν ͵ ἊΝ , , 

πατὴρ μὲν ἂν γείναιτ᾽ ἄνευ μητρὸς" πέλας 
“) “ , , -» τ ͵ 

030 μάρτυς πάρεστι παῖς Ὀλυμττίου Διὸς, 

οὐδ᾽ ἐν σκότοισι νηδίος τεϑραμμένη, δ 

627 προύδέξαιτε Μ. ΟὐΥγ. ἴῃ ΔΡΟΡΤΑΡΪΒβ. 

029 544. ἡ κεχλημένη Υ. ΕἸ. Ἐ΄. Βομᾶις, Ηθτπι., 4111. Μράϊοεὶ 

ΒΟΙΙΡΓΥΑΙ τοοΐθ ἀποηῖιν Π᾿η4. οὖ αοίῃ. Νὰπ νοσάθα]α τέχυου 

οἱ τοχεὺς διιπί οουτοϊαῖϊνα, απαβὶ Ἰατίημθ ἀϊοαβ : ηιαΐον 6715, φμαδ 

(ππΐπτι8 ἀοοπγαῖθ) τοσαίμ ηομΐξιγα, πον δδί σεοπείγία, βοὰ πμἰγὶα 

βοηιϊηῖς [εοινιαϊ. ΑΔ ἅπερ ξένος ξένη 5680]. δἀβογίρβιε ὡς σαρα- 

χαταϑήχην. ϑδοιτΖ αἰαῖ Επτ. Οταβί. 845 : πατὴρ πὲν ἐφύτευ- 

δέν μὲ, δὴ δ᾽ ἐτιχτε παὶς, τὸ ὀπέρμ᾽ ἄρουρα παραλαβοῦσ᾽ ἀλλου 

πάρα. ἄνευ δὲ πατρὸς τέκνον οὐκ εἴη ποτ᾽ ἂν. 

θ84 Ιἡδυὶ γένοιτ. Αἴ οἴιπι, αὶ Δαάβουῖρϑὶς γενυύσειεν, Ρϑιθὶ 

Ἰθρῖββθ γείναιτ᾽, απο ΥΘΟΘΡῚ Ῥγορίθυ ψϑίοσιβ ᾿πίθυρυθεῖβ δαοίοτι- 

ταΐθπι, απδιηητατη ΗθΥΙηΔΠ ΠΟ γένοιτ᾽ Ργδοίεσθπάπιῃ υἱάθθαίαγ. 

687 5ᾳᾳά. Ορίϊμηθ Βαῖον Ἠρχ. ΠΙπᾶ. δηΐθ οὐδ᾽ (4ποᾶ ἴῃ 

οὐχ ταὰπῖαραὶ βόα.) Ἰδοῦπαθ βίσπα ρμοβιθσπηΐῖ, ϑβ'6α οἰΐδτη. ροϑὲ 

038 νοϑύϑιιβ οχοιαϊξ βἰ πλ}}15 Επισιριάθο 11 ἄνευ δὲ πατρὸς τέκνον 

οὐχ εἴη ποτ᾿ ἄν. ϑῖς ἀθπειπι ρουβοῖταν βθηϊοητίει νου θῖβ σατὴρ 



τα 

2 τ ͵ Ὕ ᾿ , 

αλλ᾽ οἷον ἔρνος οὔτις ἂν τέχοι ϑεὸς᾿" 

μὲν ἄν. - ἱπομβοαῖαβ. δ ααδίτπου Δ|1Π15Ξ νουβῖθιβ ααἱὶ ροβὺ ππὰπο 

ἀοβι ἀθυαμῖαῦ τὸχ αἴοαπμθ. Ῥυΐβ υἱάθπάπηι ἀθ νϑυϑῖθτιβ βαρίθμῃ. 

ἊΣ ἰπ ΠΡ ΥΤῚΒ ροβὶ 6858 Ἰεραπίαν., ααϊθτι5 ΡΟ] Μίποσναθ ΡΟ ]]Π166- 

ἔπι}, 856. δὲ 1115 τϑθὰβ ΑἸΠΘΉΘΤ ΠῚ πΥΡθΘ πα ΡΟΡα]ππατι8 δι Γι πὶ 

6556, εἱ Οτδβίοῃη ἢπὸ τηἸβῖββθ, τι ρογρθίτα βοοιθίαβ ΑἰΠΘΠΙΘη585 

Ἰηΐου οἱ ΑΥ̓ΟΊΥΟΒ σομ γα μουθῖασ. ΤΆ]Πα βὶ δχίσα τὸ πὶ 80 ΔἈΡΟ]]ηΘ 

ἀϊοοσθηΐαν δα Ἰπαϊοαπ ἔϑνοσοπὶ οἀρίαπαθτη, 5Ἰ]Ομἴ0 ΠΟ Ῥτϑθῖου- 

τηϊτοτοηΐ Εἰγῖαθ, 564, ΡῥυΟΙηἰββὶβ ΠΪηὰ5 ΟΡΡΟΠΘΗΐΘ5, ἃθΞο]αΐο 

Ογοβδίθ 56 ἴδυσϑῖη Αἰτϊοατη δἰ θυ! ΠἸταῖθ οἱ Ῥοϑ ]θη ἴα αἰ βΙοἴασαΒ. 6556 

γϑϑροπάθγθιί. [Ιπ|ὸ, 51 ὙΘΥΒῸΚ. 105 ΡΓῸ ΘΘΠΌ 15 Πα 65. βίαταθῃ- 

ἄστη ΠΠῸΪ τὶ, Ὀγαθοθββῖββ τοίη Ἐ αυΙἉΤ ΨΘΥΒῈΒ ΤῊΪΠΔΟΘΒ, 

ἀαΐθιιβ ΑΡΟΠ 5. Ῥσοτηῖξβα τοβροηάθσθηΐ. Αἴ ποΐτπι οϑὲ ἴθ Αὐθο- 

ΡῬᾶβρο πῸΝ Ποσῖβϑα ἐξω τοῦ πράγματος λέγειν (Αὐιβί. ΒΡοι, Τ1ι 41 

Ἀπέρῃ. 46 Ηοτοαϊβξ οαρᾶθ 8. 11. Μαχίπη. Ρ]αππά. ἃρτα ὙΥ 812. 

ΒΠοὶ. ατ. Υ, ρ. 865). Ηδπο Ἰθρθῖη ἃ τ πὸ ἱπηρθίτο πἰ ΑΘβοῦν- 

Ἰὰτπη ὃχ ΑΡΟ Πὶβ Ρούβοηα Ὑἱ 556 οὐράλμη ἰῃ δὰ ἔἈθι]8, ατὰ 

7 πα οὐ} Αὐδοραβιτοι οΥὐϑῖποπι 80 ἸΘΡῸΒ δηϊ πὰ απαβὶ Θοηβθοσαθαΐ. 

Ιταατθ ΠῸΒ ὙΘΥΒΊΙΞ, δἰβὶ ΟἿΠῚ ΠΟΥ ΟΥ̓ ΤἈΓΟΗ 6. ΘΟΠΟΙΠΪΑΥῚ ΡΟ, 

80 δοάθιῃ ᾿ῃίθυροϊαῖοβ θϑβὸ ραΐο, αὶ οἰϊδιη ἰηΐγα ροβὶ ν. 141 α]1ὰ 

ἴῃ δαπᾶθῃιν βϑηϊθηταπι ἀἀα ταῖς, ρυαθβουε τη. ἀππηὶ ἴῃ πἰγοαιθ ἸΟ60 

ἴάδπη αἰοθη αὶ βσθπτιβ ΡΟ] χθτῃ οἱ ἀ6 116 ἀθρυθμθπάθυα ταὶ νἱᾶθαν, 

Υ. «ἅ Π|ππὶ Ἰοοσμμ ἁαἀποίαϊα. Ηἴβ δαΐθη τϑϑθοῖϊ (απᾶθ ΟΠ 

ἀπ θοο θη ἶθτι5 πθ ΘΟ δοσθηῖ απϊάθτα), ΑΡΟ]]ἶβ οταῖίο οατοῖ οἶδα- 

5114, αὐλπὶ σϑυβῖ 5. απαίίπον ΘΟΙΡΓ θη ἀϊ ρὰν οβϑῖ, ααὰηὶ οταῖϊο 

Βα ἀητΠθἴϊοα. οἸδαβα αν απδίθυπαγίαπη, 608 --- 11, Παθραΐ. 

ΑΘΒΟΙν ἴπητιβ Πα Ἶτι5. ΘΡΙΒΟΔΙ ραυΐο πὶ ῬΥΪΌΥΘ πὶ, ἴῃ απ ΓΙ ΠΉΙΠῚ 

ἀδ ἔλοτο Ογθβίθτη ἰπίθυσοσαπε Ετιγῖαθ, ἀθῖηάθ 46 ἤπισθ οππὶ ΑΡΟ]]ΪπΘ 

αἰδοθρίαμπί. Ῥυαθη τὰν Θχοσαϊα τη. σουβθτη ἀποτιπὶ οἵ δὶ ἴθτ- 

ΠΟΤ, ὅ48 - ὅ0. Τηϊεουγοραίῖο, 5881 --- 82, Βαρθοὶ ρουϊοᾶοβ βδχ ἢ 

αὐϊπατῖαμ,, ὈΪΒ ἰθυ μα ]8 π|, αἰ γἷὰ8 ἀπὰβ ἴῃ πιϑαϊο ϑυβίθμιαϊο, 

1ϊουαηλ ὈΪδ ἰουμδυϊὰπὶ δὲ απ ΠΥ πὶ ΒῈῸΡΘΥΪΟΥθτι5 τ ϑρομαθηΐθα. 

αγ}5 αἰβοοθρίαίιο, ὅ88 -- 648, Βαρθοῖ ΡΟ] πΙβ αἀἸἰοϊομθβ ααδίτιου, 
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θ40 ἋΣ ἊΣ Ἂπ Ἅ ἧς Ἂ 

Ἂ "Ἔ ἧς π Ἂς ἐξ 

"- "ἧς: "ἧς " Ἕ Ἔ 

3 Ν Ν 2 

[ἐγω δὲ, Παλλὰς, τἄλλα 9ϑ᾽, ὡς ἐπίσταμαι, 
ν » , ν 

τὸ σὸν πολισμὰ χαὶ σιρατὸν τεύξω μέγαν, 
Α ͵ ᾽ » μω ͵ » , 

καὶ τονδ᾽ ἔπεμψα σῶν δόμων ἐφέστιον, 
ο᾽ " Ἂν “ὦ 

ὅπως γένοιτο πισιὺς ἐς τὸ πᾶν χρόνου, ὅτὸ 
, , ! "» 

καὶ τονδ᾽ ἐπιχτησαιο σύμμαχον, ϑεὰ, 
Ν Ν , ᾿ - 

καὶ τοὺς ἔπειτα, καὶ τάδ᾽ αἰανῶς μένοι 
Ν ὡς “«: , 

στέργειν τὰ πιστὰ τῶνδε τοὺς ἐπισπόρους.] 

ΑΘΗΝΑ. 

Ἤδη χελεύσω τοὐσὸ᾽ ἀπὸ γνώμης φέρειν 
θ45 ψῆφον δικαίαν, ὡς ἅλις λελεγμένων. 676 

“ΠΟΖ2ΩΝ. 

ἠκούσαϑ᾽ ὧν ἠκούσατ᾽, ἐν δὲ καρδίᾳ 079 

ψῆφον φέροντες ὅρχον αἰδεῖσϑε, ξένοι. 680 

ἄτια5 οοἰοπογτμῃ (ῦὅ, 8), ἀτιὰ5. ΒΘ, ἀθηουιπι γουβαατη (8, , 4), 

ΘΟΥΎΡΠΔΘΙ αἰοίίοη65 ἰγ85. ΟΠ ΠΑ] 8. απιὰ5. δ [θυ Υ πὶ ΒΥ [ΘΠ [5 

τη Θ 618 πη. 

θ44 ΤΑΡτὶ χελεύω. ο}". χελεύσω, αποᾶ τοοθρὶ. Μίμθγνα θηΐτη 
ἰηἶα, ν. 0719, βυβγαρία [ΟΥΥῚ Ππθ 1, ποὺ Ἰοθοὺ πο 11 ααϊάθπι 

αὐδοῦῖτ 6 ΠΑ μΠΡ5. απ] 5101 ἐποϊθπάτι 5ἰζ, 56 ἰδπιθη αὐ 

[αοίτιγα δι0 118. ργοροηϊξ, αὖ 1118. ἈΒΒΘΒΠΙΘ Πα τϑουβαηαῖγο ΘΟΡ ΠῚ 

ἔδοϊαι. Οὐ χοὶ {αΐαχιιπι δοσοιηοάδίιμῃ Θβί, 

θ40---ὅὅ0 ποῦ οταϊηο Ἰοσοθαπίαν : 049, 80 ὁμόγο, θ48 Μίπου- 

γϑθ, 040. 47 οΠόογο ὑσὶ θαίαθ. Αἱ Επὺπιτῖὰθ δὶ δὴ ῬΓΟΐοββαθ δτιπΐ 56 

ὨΪΏ1] ΒΆΡογο αποᾶ ἀϊοιϊβ ἁἀάαῃΐ, πο) οϑὲ αὐ ΜΊπουνἃ τ]{γἃ ΘΥΙΠῚ 
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ΘΗΝΩΑ͂. 

τί γάρ; πρὸς ὑμῶν πῶς τιϑεῖσ᾽ ἀμομῴφος ὦ; 61 

ΧΟΡΟΣ. 

ἡμῖν μὲν ἤδη πᾶν τετόξευται βέλος. 616 

θ60 μένω δ᾽ ἀκοῦσαι πῶς ἀγὼν κριϑήσεται. 671 

ΑΘΗΝΩ͂. 
! ν ᾿] ν 4 

Κλύοιτ᾽ ἂν ἤδη ϑεσμὸν, ᾿“ττικὸς λεως, 

πρώτας δίκας κρίνοντες αἵματος χυτοῦ. 

ἔσται δὲ καὶ τὸ λοιπὸν “1 ἰγέως στρατῷ 
Ψι Φ »"Ἥ -»ὝἭ , 

ἀεὶ δικαστῶν τοῦτο βουλευτήριον. 

ΔΒΒΘΏΒΙΠῚ οχροίδῦ ; οὐ Αρο]])πηθιὴ ορογίος οὖ ᾿Ἰρϑαμη ἀθοϊαγαῦθ 510] 

5818. ΨΟΥΡΟΤΙΠῚ ἰδοίπη 6586 υἱᾶθυῖ. Ηπ]ὰ5 ἸΡΊΓΠΥ ϑπηΐ ΥΘΥΒΊΙΒ. 

ἴῃ ααϊθτι5 Ἰπάϊοθ5 νοοϑηΐιν ξένοι, απ Δρθ]]αϊΐοπθ Ῥθηΐρηα ΒϊῸ 

οἴδη) ν. 125 αἰπὺ, Επισ]αθ. πππηατιᾶπ). Εὖ ΑΡΟ]]Ὸ ααϊάθπι βίδίϊτη 

οὗ Ρ]Δη15. γον 15 πα 1665 δά βυῆγαρτα ἔδυθπάα νοοαῖ, ΕἸιγῖδθ ΡΥ ΠΠ τη 

τϑίοθπί, ἀθίπαθ Μίπμθγναθ ἰπίθυσοσαμί! γι α]θηϊτι8. τ Βροηθηΐ, 

ΠΟΣῚ Τϑοιιβδηΐθβ Ροΐπι5 απ8 Π ΑΒΒΘη]Θηΐοβ. -τ Οδίθυπμη ν. θ47 

αἰδεῖσϑιαι, ΒΌρΡτα δάβου. ε, Μ. 

051--ῦ4 ϑεσμιον Ιοσθῖη αἰοῖς απὰἃ ΑΥΘορδρΊ ΠΟ ΘΟῊΒ1]111Ὶ 

μπᾶ οσοαβίοπθ ἀαία ἴῃ ρογρθϑίπιμ 1ηβε{π|. ῬΥῸ Ἀττιχὸς λεὼς 

Ἡ Υπι. ἀστιχὸς λ., αὖ πῆ ν. θῦὅδϑι οηα6 αἰγέωι (αἰγέως ΕἸ.) 

ὅτρατῶι αἰεὶ δ᾽ ἑχάστων Μ. ΠΙὰὰ Τατη,, πος Οδπΐί. οιπθπᾷ. 

γουβιβ θῦ4 58η6 ῸΥΤῚ ΠΟ Ροίοβί νϑυβῖθι5 674.--Τὸ Δα ΟΥ̓ΔΊΙΟΙΙΪΒ 

11} ππτὴ τοίγϑοιῖβ : 564. βούγναΐο ογάϊηθ ἰγδ]δίϊοῖο, π|}1}} Παροπὶ 

αποα τορυθῃθηααίιν. Νά αποα ἴῃ ργδθίαίομθ Δ 4 ΑΙ ΠΠΠΟΤΙΘΙΗῚ, 

Ρ. ΥἼΠΙ, αἰχὶ, νοθθῖὶ διχαστῶν ΑἸ]ϊθηϑμι 6558. ἃ0 ΑΘΒΟΒΥ ΠῚ ΘΟΙΒ1Π10 

Αὐϑορᾶριιτη {πηΊΠπι Χῖτηθ ἃ ΡΘΥΙοΪθ οἤπβαιιθ ΔΠΊ1ΟοΪβ δα ἡπαϊοαπαὶ 

τηααθιϑ, ιἀδίσαἱ (10. ΧΠ, 17. Αὐἱβῦ. ῬῸ]. 11,.9,. 8. «ῬΙαῦ, Ῥου. 9: 

Οἴη. 15) δορί ἔδυθῃηΐβ, Ποὺ οπρί1πιβ ἀἰβραίαϊατη 6586. ΒΘ Π[10, 

Ρτοΐβοϊο Ὡ1Π1] ἀρίϊτπι8 Δ ναῦὶὰ ΑΥΘΟΡΑΡῚ τηππῖὰ Βιρηϊποαη αὶ. 4 8} 
-. , , . 

διχαστῶν βουλευτηρίου. 7ιἰἰοιώνν σογιαίιι5. 
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650 Παγον δ᾽ ὃ τὐνὸδ᾽, ᾿“μαζόνων ἕδραν θ85 

σχηνάς ϑ᾽, ὅτ᾽ ἤλϑον Θησέως κατὰ φϑόνον 

στρατηλατοῦσαι, καὶ σιύλιν νεύπτολιν 

τῆγνδ᾽ ὑινίπυργον ἀντετεύργωσαν πόλει" 

"ἄρει δ᾽ ἔϑυον, ἔνϑεν ἔστ᾽ ἐπώνυμος 

660 πέτρα, πάγος τ᾽ “ἄρειος " ἐν δὲ τῷ σέβας ὑθὺ 

ἀστῶν φόβος τε συγγενὴς τὸ μὴ ἀδικεῖν 

σχήσει τό τ᾽ ἦμαρ καὶ κατ᾽ εὐφρόνην ὁμῶς -- 

αὐτῶν πολιτῶν μὴ ᾽πικαινούντων νόμους " 

κακαῖς ἐπιρροαῖσι βορβόρῳ 9᾽ ὕδωρ 

θ06 λαμπρὸν μιαίνων οὔποϑ'᾽ εὑρήσεις πότον. 95 

θδδ Ῥοβί πάγον δ᾽ Ἰἴδυῖ παρθηΐ ἄρειον. δοσΘθμι ἃ ἰηουργθῖο 

Δαβουρίδηι ορύϊη6. γϑιηουῦ ΗΘΥΠΊΔ ΠΗ : πδπὶ γοῦϑιι ἀθηλῃ θθῦ, 

ΘΧΡΟΒβΙΐα ΠΟΠΔΪΠΪ5. Τα 06, ΠΟΠΊΘῊ ἰρϑιιη ἀρίθ ργοίοσίαν, Ξθα τηΐγθ 

Ηρτμη. βουϊρϑις ὄρειον. Βθααϊν ταν γϑυ τσὴ, γοσαθα]0 ἰπβιτοῖο ΙθθῸ 

ῬαΪδυπι, ἔνειμια δαΐ, αποα γὸχ ἕδραν Βιιαᾶοί, ἑδοῦῖνται. (ΟἿι ν, ὃ 

οὐ δουυηδηι τιβι ἰαίαιη χαϑεδοῦνται. 

θῦ8 ΠὐΡνϊ ἀντεπύργωσαν τότε, απο πἰμῖβ ρα θηΐθυ ὑπ]θυαπΐ 

οἀϊίοτοθ. ϑβουρδὶ σόλει, 1. 6. αγὐοὶ, νοΐθυὶ ἀστοὶ, απδᾶπὶ οἰϊϑηλίιηι 

ΑἸΠΘμΐθη865 σόλιν κατ᾽ ἐξοχήν νορᾶδδβ ἰοβίαϊιν Ὑπὸ, Π|, 18. 

6062 τόδ᾽, ἃ" οδἄοιη τηϑπὰι ἴῃ τότ᾽ πιπία τη, ἦμαρ Μ., ἀπᾶϑ 

Πυχῖν νυϊραία τό τ᾿ ἧἡμαρ. Βοτγίαββθ γτοροποπάπι απο ἀριᾶ βόορῃ. 

ΕἸ. 259 Ἰοριίαν χατ᾽ ἡ ιαρ χαὶ χατ᾽ εὐφρόνην. Νάμι ΘοΙμ πὶ οοη- 

Ἰθοίατα πότ᾽ ἃΡ ποὺ Ἰοοὺ αἰΐθπδ δῦ, τπθὶ 14 αἰοῖταν ααοαᾶ ᾿μθ. ἃ 

μος ἰθηροῦο ἴῃ ροσρθίππι ἢθί, πὴ αἰιοα αἰϊαπαμο ονθηϊθί. 

008. θ4 μπῇ πιχαινόντων Μ. Ἀθοθρὶ ϑδιθρηδηΐ ΘΟ δον Ά πῃ, 

ἃ Ῥούβομο οἱ Ἠδυηδηπο ΡῬτοθαΐδπλ, εἰ σιχοαινόνσων ΟἿ8. δος, 

θιπᾶ. "μιὴ ̓ πιχραινόντων γγαἰκοῦ Μοχ ἴῃ ᾿ΡΥῚ5 ρΡοϑβί χαχαὶς ἐσπιο- 
Ό 5 : ᾿ ᾿ 

ροαῖσι ἰπἰθγριιποίατη δὲ, απο βθοιῖι5. ἤθυτη. βουρεῖῦ ϑορβορῳ ὃ. 

Βα ρυδοϑίαι ΜΕΥ δἱϊουτππιαιιο ᾿πτουριιμοίΐο τ πὰπη ἀβυπαθίοη 

Ἰοριτπητιτὴ οβῖ. 
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Τὸ μήτ᾽ ἄναρχον μήτε δεσποτούμενον 

ἀστοῖς περιστέλλουσι βουλειίω σέβειν, 

καὶ μυηὴὶ τὸ δεινὸν πετῶν πόλεως ἔξω βαλεῖν. 

τίς γὰρ δεδοικωὺς μηδὲν ἔνδικος βροτῶν; 

θ06. 67 μηδὲ δεσποτούμενον Μ. μήτε ὃ. α. τὸ μὴ δ᾽ ἄναρχον, 

μηδὲ Βδσιη. βορὰ ἀϑυηαθίοη ρυαγιζαίθηη Παθοῖ: ν. δὰ 614, )οἰπ48 

βουλεύίω σέϑεν σέβειν Μ. 

0609’ Μούβιιβ βαρίθπαθοϊπι 6898 --- 69 1ηἰου ο]αΐοβ 6556. βίδα 

ΠιηαοΥ, οὐἾτι8. ΟΌΘΠπι5. οὐἰτοβ ρουΐθοιῦ αὖ του ιβοῦϊα οχἰβίθγοί 

ΟΥΔΙΙΟ, απϑιὴ ᾿ἰρϑὰ Μίπουνα ν. 677 ἸΟΏΡΊΟΥΘ 6588. ἰθβϑίδίασ, Εὖ 

γοῦθα αὐἰάθηη ἢ1}1] ΠαΡροηῦ αποά ΑΘΒΟΠΎ]Ο ᾿πα ρα Πὶ 510, ΠΟΏΠ]18 

ῬυΆθοΙατο ἀἰοία, αὐ βορβόρῳ ὕδωρ λαμπρὸν πιαίνων οὐποϑ' εὑρήσεις 

ποτὸν, αλ8 ἴῃ ΡΟ ΘΥΡ πὶ ΔΌ1Ϊ55886. 6 Ὀϊορθηΐδηο ΠΠ, δὅ ΔΠ}|156 86 

οοηδίαί. Ξ'ϑα ἴῃ στρ Πϑθβιῦ Ὑἱνῦ ἀοοίϊββηαβ. Ὑαϊραία θη 48 

ΟΥΤΡΊΏΠΘ. ὨΟΤΉΪΠΒ ΑΥ̓ΘΟΡΑΡῚ ΠΑΥΤΑΙΟ σπλπ]ῖο ὩΘΟΟΙΟἀΔΙΙΟΥ οἱ νἱΔθίαν 

84 οβίθπ ἀθηαδπι ΑΥ̓ΘΟΡΑΡῚ οἱ δαοίογ τα ΐθπι 5 ὉΠΉΤη 1 δὲ ψϑὑπβίδίθιῃ, 

αὐδηι ὙΘΟΟΠἸοΥ ἔθ α]α, αἀπᾶθ ΠΗ Ἰθρῖταν, αἀπαηαπθ 84 Αθβοῆγ- 

Ιᾳπὶ ἀποίοτθμι τϑίουί Είγια. Μ. ρ. 189, 8. Αἵ ρορίδα, ατὶ Ρυ]πηδ πη 

ΑΥ̓ΘΟΡΑΡῚ 1ῃ5{Π{π| ΠΟ] Θ1η, 1Π10 ὈΥΙΤη Δ πὶ 46. οαθαθ ΘΟρ ΓΟ Π6 1 (Υ. 02), 

οἴ ΟΥοβίϊβ ἔλθ ]α ΘΟ) αηρογοῖ, 5. απᾶθ 46 Μαγίβ ᾿πάϊοῖο ἀραᾶ 

Επτὶρ. ἘΠ. 1264 5644. Δ]1Ο56τ|6 Ἰθρτιηίθν τοῦ 0 ἢ ροίογαΐ, οἷ, αὐτὴ 

11 ἔἈθυ]α ποίϊββίτηα οβϑϑῦ, ἀθροθαῦ Δ]18 1 Ὑ6] ἴρ886. δχοορίίασο, 

γ6] ΟΡΒΟΌΙΟΥΘΙ ἴῃ ᾿πΟΘ ΡΥΘα ΘΟ, τι ΠΟΙ, 5. ταί ομθιὴ τοᾶαο- 

τὺ : ΔΙῚ 5668 ΠΟΥΪ 56 Π 8 {Π|8 ΟΠΠΏΪΠΟ ΘΟΙΠΙΠΘΙ ΟΥ̓Δ ΠΤ οὐαί. Ὑ 1608 

ῬΥΪΠλτη Ἰἰοοὶ ῬΥυΐθη ΠΟ ΤΠ040 ΠΟ ΒΠΡΟΥΠπδιη, 564 ΠΘΟΘββα Δ ΠῚ 

6586. Μίϑυβιιβ 608 -- ΘΟ πηδηϊΐδδίο 6Ὸὺ ἰθιηροῦθ βουϊρίϊ βιπί ηπ0 

δηθαθαθ 6 Αὐθορᾶρο [θρϑ5. τηπίαραμίισ, ΜψοΥβιβ 660 -- 69. 118 

αᾶ8 ἴῃ Οδηζ 60 ΡΥΓΟΧΙΠῚΘ. ΒῈΡΟΥΊΟΥΘ Ἰθριιηΐιν, ν. 800 ---509,. 5ἰτ}1}}1- 

ΤΊΟΒ. 6886. ΠΘΙΗΜΪΠΘΙῺ {πιρὶ, 564 ἴπἀθ πο οὐβοϊξαν 605 ᾿π θυ ρο]αϊοσὶ 

ἀρθουῖ. Ξὅδθρίββιηθ ἀρὰ ροθίαβ ἰγαρίθοβ οἃ απιᾶθ ᾿γυῖοθ ῥτοϊαΐα 

ογδηΐ, ᾿ζθυα πη {ὙΠ γ18 ΘΧΡΟΠΙΙ 1, ἸάατιΘ ΠΟΠΠτπΠατιεπὶ Εἰ ὙΘΥΡῚΒ 

ΠΟ ἰΐα αἰ ΒΒΙΉΠΠ1ΡΤΙΒ ; ΠΪΒῚ ἔουίθ ἴῃ Αρϑηι. νύ. 1104 564. παῖδες - - 

χεῖρας χρεῶν πλήϑοντες οἰχείας βορᾶς, δὺν ἐντέροις τε ὅπλάγχνα 

. ὧν πατὴρ ἐγεύσατο ΒΡΌΙΙ πα] μα] δπαηΐ ὁὉ γ. 1089 56. 

1} 
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6070 τοιόνδε τοι ταρβοῦντες ἐνδίκως σέβας Τοῦ 
᾿ 

ἔρυμα τε χωρας καὶ πόλεως σωτήριον 
ΡΒ 4. Ὁ τ γ 2 ! ΡΒ 
ἐχοιτ᾽ ἂν οἷον οὔτις ανϑρωώπν ἔχξι, 

, , 

οὔτ᾽ ἐν Σχύϑαισιν οὔτε Πέλοτπτος ἐν τύποις. 
- , - ͵ 

κερδῶν ἀϑιχτον τοῦτο βουλευτήριον, 

θ7ὅ αἰδοῖον, ὀξύϑυμον, εὐδόντων ὕπερ Τοῦ 

ἐγρηγορὸς φρούρημα γῆς καϑίσταμαι. 

᾿ ͵ ᾿ " ᾽ ᾿ ᾿ . " 
κλαιόμενα τάδε βρέφη ὄφαγας οπτᾶς τε ὅσρχας προς πάτρος βε- 

᾿ ᾿ - « ᾿ ᾿ ᾿ , . 

βοωμένας, δαῖ ν. 1220 8ᾳ. χαὶ νῦν ὁ μάντις εν ἐμὲ ἀπηγαγ᾽ ἐς 
͵ ᾿ ς , - 

τοιάσδε ϑανασίμους τύχας Ῥτορίοῦ γ. 1088 84ᾳ. σοὶ δὴ μὲ δεῦρο 

τὴν τάλαιναν ἤγαγες ; οὐδέν ποτ᾽ εἰ μὴ ξυνϑανουμένην;, δαΐ νῦν. 
" δ - ν ᾽ , ᾿ ᾽ « 

1288 5644. ἐπεὶ τὸ πρῶτον εἰδον ]λίου πολιν πραξαόαν ὡς ἐπραὲξεν 
,γ Ὁ Ε] Α ᾿ δ - , , 

. ἰοῦσα γαγὼ τληόομαι τὸ γατϑανεῖν ῬΥΟΡίΘαΥ γ. 1110 84. τὸ μῆ 

πόλιν μὲν ὥσπερ οὖν ἔχει παϑεῖν" ἐγὼ δὲ ϑερμόνους τάχ᾽ ἐμπηδῶ 

βόλῳ, δυὶ ἴπ ϑορμβοο!β ΕἸθοίγα νύ. 808 544. ἐγὼ δ᾽ Ὀρέστην 
-- 41} ὡ» , , 

τῶνδε προὐσμένουσ᾽ ἀεὶ παυόστῆρ ἐφήξειν ἡ τάλαιν᾽ ἀπόλλυμαι. 
᾿ ; ΤῊ ἢ -. " ν ᾽ ἤ " " ᾽ ᾿ , 

μέλλων γαρ αεὶ δρᾶν τι τας οὐύας τέ μου καὶ τας ἀπουόας ἐλπίδας 

διέφϑοοεν, ααϊα ρταθοθάπηΐ νυ. 1604 566. ὃν γ᾽ ἐγὼ ἀχάματα προό- 

ζ ψΨ , νει ᾽ μέρ τα ," Η͂ . 

μιένουσ᾽, ατεχνος:; τάλαιν᾽, ἀνύμφευτος αἰὲν οἰχνῶ -- ἀεὶ μὲν γαρ 

ποϑεὶ, ποϑῶν δ᾽ οὐκ ἀξιοὶ φανῆναι. ἩΗΐο τοπὶ ραν ββίπηδπι οὗ 

ἴππὶ τηδχίμηθ Οἰγῖθτιβ ᾿που]οαπᾶδπη ἃ ροθία δηξζίαθαθ ΑΥ̓ΘΟΡΔΡῚ 

δαοίογ δε15 ἀθίθηβουθ 1 υ απ ΡΥΟΤΟΥΤΙ, πο οδὲ απο πιϊγοσῖβ, Ααᾶθ 

αποᾶ α]εϊγητι5 Πτι]τι5 ἸΟΟΪ σθυδιιβ, 009, ΟἿ γΘΥβιι ΡΥ χῖπηο ΓΟ  ΒΒ1Πη6 

ΘΟμδογθῦ: πᾶπὶ ταρβοῦντες τοίου δα δεδοικώς, ἐνδίχως δα ἐνδικος. 

018 σχύϑηισιν Μ. ὍΤα]ο Ἰηδειαςιπι π᾿ ἀρὰ {8.551 Π105 

αὐ] άθη ΡΟΡΙΪΟΒ ᾿ΠΥΘΗΪῚ αἰοϊί, 1)6 ῬΘΙΟΡΟΠΠ65115 τ68 ποίδ δϑί, 

Βογίμαθ Αθβοιν]ο ἰρϑὶ ἴῃ Ργοιπθίθθο βοϊαΐο ἀϊοθβϑπέιν. εὐὔνομοι 

Σχύϑαι (βίταν. ΨΊ]1, Ρ. 461. Αθβοῖ, ἔγρ. 208 Βϑυπι.). βόρβοο]θ5 

Αἰσαμη ἔθυε] 1551π|18. ἰουτὶβ ὈΥδοδίασο ρ]ουῖδηβ ἴθ ΟΟ. 694 ποῃ 

ϑογίίδιη, 5864 Αβίδιη δὲ Ῥϑ]οροππθδῖτη απ 1114 σοιηρατγϑί. 

θ14--16 Ηδτμι. οἱ Ὀἰηᾶ. ροβὶ 052 ἰῃβούποσαπε, τῃὶ ΟἸ τα 

Ροβὲ 068 οο]]Ἱοοαπαϊὶ υἱάθθαπέισ. δα Ἰηβρθοία βομοθιηδηπὶ ἀἼ5β8θγ- 

ταϊϊομα ἄθ ἐσαηβροβιζοπθ Ὑθυβιαπη ἴῃ ΑΘΒ0ἢ, Επιπι., Ρ. 10 564., ἴῃ 
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, »"ὝἪ 

Ταυτην μὲν ἐξέτειν᾽ ἐμοῖς παραίνεσιν 
᾿] - ! - ἀστοῖσιν ἐς τὸ λοιπτον" ὀρϑοῦσϑαι δὲ χρὴ 

καὶ ψῆφον αἴρειν καὶ διαγνῶναι δίκην 

680 αἰδουμένους τὸν ὅρκον. εἴρηται λόγος. Το 

ΧΟΒΟΣ. 

Καὶ μὴν βαρεῖαν τήνδ᾽ ὁμιλίαν χϑονὸς 

ξυὐμβουλὸς εἶμι μηδαμῶς ἀτιμάσαι. 

4 ΠΟΖΖΩΝ. 

κἄγωγε χρησμοὺς τοὺς ἐμοὺς τὲ καὶ Διὸς 

ταρβεῖν κελεύω μηδ᾽ ἀχαρπωτους κτίσαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ν , Ε ᾿ 
θ8ῦ0 ἀλλ᾽ αἱματηρὰ πραγματ᾽ οὐ λαχὼν σέβεις, ΤΊ 

μαντεῖα δ᾽ οὐκέϑ᾽ ἀγνὰ μαντεύσει. νέμων. 

οΥ̓Ϊη6. ἰγα]αίϊοῖο ἨΪ}1] ἴηθ556. ἔαΐθου. Ὑθρυθ θη 810η86. αἰρη μι, ἴπηιο 

Π15 ὙΘΥΒΙΡῸΒ ΘΥΔΥΙΒΒΙΤΩΪΒ. ΘΡΤΘΡῚΘ ΡΘΥΠΟΙ 1π61011 ΑΥ̓ΘΟρΡΑρΡΊΓΟΙ ἰηδτὶ- 

ζαύϊοπθιη. Εἰδιη αϑυπάθίουῃ. ϑοποθιηδημ ορίϊπιθ ἀθίθη αἰ : Π ΟῚ 

Θηΐμὰ πηὺ οὐ οοῃίίηιο ἴθηοῦθ ΜΙ] υ Δ ΡΘΙΌΥΑΤΘ, 564 ἰθηΐθ ἃ0 

ΘΎΔΥΪΟΥ σοῦθᾶ ἕδοθυθ, ἰΐα αὖ Ἰηὐουτηἠ αὶ ἸἀΘη θα οὐ Ὀγθνὶ 5116 η ϊο 

Ἰη θυ ΡΟΒΙο ατια8ὶ ρόπαπβ δαἀάαὺ ἀ]1οὐ15. 5118. 

080 αἰδουμένοιό Μ. Οουτ. Οδῃΐ. 

θ8ὅ. 86 σέβεις ουτδηαϊ νἱπὶ παροῖ. 8510 τίέξιν ἘΒΌΤΡΑΙΕΥ 

ν. 809. Αραηι. 678. 228, Μὸοχ ΠΙΡτουτμ μένων, ἀπο ΠπΟμΠ1]]] 

ἐγαβίσα τπθηΐτν, Ηθυτη. ομρίϊπιο πιυίανιῦ [ἢ νέμων (οἵ. ΠΡγόσιθὰ ἴῃ 

γ. 484 νἱζπ1η}), ποῦ τη] πὶ οτιπὶ ΘΒ Ιου εἰδίγεδμθη 5. ΘΧΡΟΏΘΤΘ, 

αὐδιη Οὐπὶ 4115 ἑπσοίοηβ. Ἐν, 10}. ὙΤ. 1220 μαντείας βροοτοὶς 

ϑεόφαάτων γέμων ἀδύτων ὑπο. Ῥαγίϊοϊρίαμι πο Ὶ5 θυ παδγο νἱ ἀθίαν, 

Β64. 6 αταθοογπιη τη γ6 δάάϊτςαπι οϑί, 
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“ΠΟΖΖΩΝ. 

ῃ , αὶ χαὶ πατήρ τι σφάλλεται βουλευμάτων 
, -“ ᾿) , 

πρωτοχτόνοισι προστροπαῖς Ἰξίονος ; 

ΧΟΡΟΣ. 

θ90 ᾿ - Χ Ε Χ 

““ΠΟΖ2ΩΝ. 

ἊᾺ - ᾿ς ἣς Ε ἧς 

Ε ἊΣ Ξ " 3ς - 

687. 88 Εχρομε : ἦ καὶ Ζεὺς κακῶς βουλεύεται (ἐβουλεύσατο) 

τῷ πρωτοντόνῳ Ἰξίονι προστρύπαιος γενόμενος; Β6Ππ6 Β0}0]. τὸν 

πρωτομυσὴ Ἰξίονα χαϑάρας. Ὅθ τῷ ν. δα 434. 

θ89---Ο2 Ηἰἴο Ἰορερδηΐαν νυν. Τ01 ---ά. απὸβ ἰγα]θοΐοβ 6586 

δοαίθ ρευβροχιὶΐ αοίμαπιβ. Κ'ϑα αὖ 1105 πἴο Ἰοοῦτη πῸη ΠΆΘΡΘΙΘ, 

ΒῖΪ0 π 1Π15 αὐϊάθπὶ ΤΟΠΠΟΙ8 το]ατια ΘΟΠΔΕσοσΘ Ραΐο. 81 ααἱὰ 

νἱᾶθο, δχοϊάθυπηΐ Ἀ]ΤΘΥῚ απδίοΥ ὙΘΥΒῸΒ : ΕΠσΙαΘ αἴσοτα ροϊοσϑηΐ, 

56. τηϊίογο Φονυθῃ, 56 Αρο]]ίηθηη, 4 πη Ἰπαάϊοῖο 5101 ΤΘῸΠῚ 

ΘΧΙΟΥ ΠΙΘΥΘ ΘΟΠΔΥΘΙΙ, ΟἸἸμὴ ἴῃ [ΘΠ 0 ]0 16 ]ΡΏ ΘΟ ὙἹο πᾶτη ΒΟΠΊΠΟ 

ΟΡΡΥΙΘΒ515. δυὶραΐββθ, ΟΌΡτ5. ἀπππιτὴ ΑΡΟΪ]Ο τοϑρομπαϊββοῖ, δὴ γθοῖθ 

ΒΕ) ]ΟΙ Ραμ, πο 5] Π}1186 6588, απο ΟἸ᾽πὶ ἴῃ ῬΠΘγοῖΒ ἀϑαϊθιβ 

Ραγοῖβ σνίμο οΟἰγου τυ θη 5 τηοῦῖϊ ἀΘὈΙταμη Αατηθίππιὶ οτἰριι ββθῖ. 

Ηδθο Ἰοοὶ σοῃβίτι[ο οἰΐδπη. ὨΠΠΠΘΙ ΟΥ̓ τα ηθ. ΟΟΙΠ ΘΠ ἀδΕγ. 

Νδη «πὰπὶ ΒΘ χῖθβ ὙΘΥΒΙΒ. ΟΠ ὈΠῚΪΒ ΟΡΡΟΠδηΐ, ΠΆΡ65. ὙΘΙΒΊΙΒ 

σἱρίπῦ απαίίαοῦυ απᾶθ οαπὶ το ἀθη) ὙΘΥβὶ 5. ΒΘ] ΘΠ 8 βυβίθιηδ 

οἰβοιπηῦ απδίπιου ἀποάθπογιπὶ νουβιιππ ρου αἰβ πού. [ἿΙῺὴ 

βυϑίθιηδ(β ρᾶτίρ ρυΐοσο, ἄτιπὶ Επαγῖαθ οἵ ΑΡΟ]]οὸ αἰτογοδηΐαν, ᾿πάϊο 68 

Βθηΐθηα5 ἰδυιιηΐς; ἴῃ α]Ἰΐογα, βϑροβιῖο Μίηθγναθ οα]οαϊο, βυβγαρία 

Θ᾽ οῖπηῦ οἵ ἀϊππαπηθγαμΐ, «{90841πΔ γϑτὸ αἰζογοδίῖο ααππὶ ἀἰοτβ ἀποάθοῖτη 

οομδίθί, ΨΥ 5116 οϑὲ ἀποάθοϊμη οἴΐϊδι ᾿πάϊοοβ Γπ18586. Ἐπιηάριη 

Βα Θ μὴ δίαδίαογαΐ Ὁ. Μύ]|ου, βοᾷ, χασμὴ Ἰοοπι ΡγῸ ᾿πΐθστο 
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ΧΟΡΟΣ. 

--.) 1) Ν , 3 , ᾿ 
Τοιαῦτ᾽ ἐδρασας καὶ (ϑέρητος ἕν δόμοις 

, ἢ ἊΣ ͵ 

ΠΠοἰρας ἔπεισας ἀφϑίτους ϑεῖναι βροτους. 

“ΠΟΖΖΩΝ. 

΄ Ὑ ᾿ν 
696 οὔχουν δίχαιον τὸν σέβοντ᾽ εὐεργετεῖν, ΤῺ 

Ὑ] , υ ͵ ͵ 

ἄλλως τε πάντως χῶώτε δεόμενος τύχοι; 

ΧΟΡΟΣ. 
, Ἀ Ἂν , 

σὺ τοι παλαιὰς διανομὰς καταφϑίσας 
», , 

οἴνῳ παρηπάτησας ἀρχαίας ϑεάς. 

ΒαΡουθῦ, ᾿πίου συ. 680 οἱ 81, ἰηίου 082 οἱ 88, οἷ 510 ἀθίποθρῃρϑ 

Ἰηΐθυ βἰηρτα μου οἱ ΑΡρο]] 5. αἸοία. βίπιρτι]ο8 ἡπ410 65. δα βθηΐθῃ- 

τἴᾶτη ἔδυθηἄατη ργοοθβϑίββθ ραίαθαί, απαβὶ ἃ τουσαῖο Ὑἱν! 151 πη 

ἀμ τ15. ̓ πΐθγυ 1115 αἰδίϊηρ αὶ ροβδοῦ, αἰθπηιπι. ἀτιΐθιη ᾿πα] θὰ Ροϑίὲ 

ΟΠΟΥῚ σγουρὰ Τ08 --- ΤΟ7 βϑηϊθηςίδτη {π|15586,. απ γΘΥΒ ΠΏ ἰθΥηϊο 

οχίτα μᾶποὸ Δ] δι! 6 1, ὈΙΠΙΟΠΙΡτι5. ᾿ποΠπιβᾶτη, ροβτα85. οδί. (ὐθίθ- 

Τπὶ 560Π0]. δᾶ ν. 718 ὁ ἀοιϑιιὸς τῶν ᾿Αρεοπαγιτῶν λ΄ ((μο ν᾽) καὶ 

εἷς ἰδίου. Ὑοβρίοῖτ, πὸ ἔα θα]αα, Ἐρῃθίαθ θηΐπι, ατὶ δηΐθ 

ΒΟΙΟΠΘΙΩ οἰΐατη ἴῃ ΑΥΘΟραᾶρῸ Ἰπαϊοῖα ΘΧΘΥΟ 5586. {ΓΔΑ ΓΕΥ,, ὉΠΠῚῚ Β 

οὐ ααϊπαπαρίηΐα ΠΠΠΠΘΤῸ ογαπὶ (Υ̓. Ἡθυπῆδπι Οτίθοῃ. ἰδαίβα], 

9 09; 2). 

695 ὙΥΊ65. οἱ Ηθυπι. σοιαῦτα δράσας. ὅδ5.64 ἸΙΡγογτΙη βουῖρία- 

τη ἢγπηαῦ 50}0]. Ναίϊο, ἃ ΟοΡοϑίο οαϊϊπιη δὰ Επσὶρ. ΑἸο. ν. 12. 

. 5 , .-»- : 

6097 ΤἼΡΙῚ παλαιὰς δαίμονας. ποῦ Υἱῦῖ ἀοοί! Θουγθχουπηΐ 

6. Β6Πο]1ο Ἐπυὶρίᾶθο τποᾶο Ἰαϊιᾶαίο, ἀθὶ Ἰορσίταν οὕτω παλαιὰς 
᾿ ᾿ Φ ᾽ , μι 

διανομὰς χαταφϑίνας οἴνῳ παρηπάτησας ἀρχαίας ϑεάς. Ἐθιὴ 

ἘΠιβίγαῦ 5610]. ἔπιν, ΕἾοΥ., ααἱ Δα ροθίδθ γϑῦρθα Ἠοίρας δολωΐῖας 
: Ω , , ᾿ ΝΝ τ » ᾽ ν 

ΔαΒΟΥρδιῦ : οἴνῳ γαρ ταῦτας, φαδὶ, τῶν λογιόμων απαγαγῶν ἐξη- 
᾿ ν -» " ᾿ Γ ᾽ - Ρ -ἄᾳῳνν - 

τηόατο Αδιιητοῦγ οὑτῶ μέντοι ὡότε αὐτιδοῦναι ἑαυτοῦ ἕτερον τῷ 
νυ Ν᾿ . . 5 “-ο 

Αιδ᾽. Οδίογη Πιηα. παλαιὰν διαὶ ομὴν; δασίαπι ἡπά]οίτιι 5ΘΟιι8. 
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“1Π02.22Ν. 

σύ τοι τάχ᾽ οὐκ ἔχουσα τῆς δίχης τέλος 
τοῦ ἐμεῖ τὸν ἰὸν οὐδὲν ἐχϑροῖσιν βαρύν. 730 

ΧΟΡΟΣ. 

λέγεις " ἐγὼ δὲ μὴ τυχοῦσα τῆς δίκης Τι9 

βαρεῖα χωρᾳ τῇδ᾽ ὁμιλήσω πάλιν. 

“ΠΟΖΖΩΝ. 

ἀλλ᾽ ἔν τε τοῖς νέοισι καὶ παλαιτέροις 

ϑεοῖς ἄτιμος εἶ σι" νιχήσω δ᾽ ἐγώ. ΤΩ2 

ΧΟΡΟΣ. 
ΕῚ ͵ » 

106 Ἐπεὶ καϑιππαζει μὲ πρεσβῦτιν νέος, 

δίκης γενέσϑαι τῆσδ᾽ ἐπήχοος μένω, 
Ἴ , τ -» , 

ὡς ἀμφίβουλος οὖσα ϑυμοῦσϑαι πόλει. 

ΑΠΟΖΖΩΝ. 

ἈΞ: Σ 3: 2 ᾿Ξ Ἕ 

«ΘΗΝ .. 

ἐμὸν τοδ᾽ ἔργον, λοισϑίαν κρῖναι δίκην" 

τὸ0 ἐχϑοοῖσι Μ. Ηἰἴο οχ ορτορὶα οί παηὶ οομ]θοῖασϑ ᾿ηΒθστὶ 

ΨΘΥΒΊΒ ααίίιοῦ αὶ ροβὺ 088 Ἰορθραῃίασ. Ξἴο ἄθτιητπι ΥῸΧ λέγεις 

Βαροὺ απὸ τοίθγαϊαυσ οἱ οδΐθσα γϑοῖθ ργοοθάπῃηΐ οἱ αἰϊοσοδίϊο δρβ- 

Β1ὴ6. ἰΘΥΤΪ Πδ ΠΙ, 

ΤΟΥ ΠΑΡ ἀμφίβολος. Ἐπιοιᾶ. Τασι. Ῥοβὲ ᾿πηο ΨΘΥΒΌΠῚ 

Ἰαοιηδπὶ ἱπᾶάϊοανι. Ναιη Μίπουναθ σοῦ ἐμὸν τόδ᾽ ἔργον 5818 

τὴϊῃϊ σἱἀθηΐαῦ ἀθοϊαγασο ΑΙΡΟ]]Π6 πὶ {πι551556. τοῦ ὈΓΠᾺ6 ἸΠΥΘΥΘΥΘΗ ΕΓ, 

βίοις ν. 728 βυθτγαρία τϑοίθ αἰ Πα ΠΠΘΤΑΥῚ ᾿πθοῖ, ΑΟΟΘαϊΕ ΠΕΙΏΘΤΟΓΤΈΠΙ 

γταῖο δηδίπμοίϊοα, 46 χὰ ἰηἶγα τη ΘὈΪΠ1118, 



710 ψῆφον δ᾽ Ὀρέστῃ τήνδ᾽ ἐγὼ προσϑήσομαι. 1ὃ5 

μήτηρ γὰρ οὔτις ἐστὶν ἢ μ᾽ ἐγείνατο, 

τὸ δ᾽ ἄρσεν αἰνῶ πάντα, πλὴν γάμου τυχεῖν, 

ἅπαντι ϑυμῷ, κάρτα δ᾽ εἰμὶ τοῦ πατρος. 

οὕτω γυναικὸς οὐ προτιμήσω μοΐρον 

71ὔ ἄνδρα χτανούσης δωμάτων ἐπίσχοπον " τάρ 
νικᾷ δ᾽ Ὀρέστης, κἂν ἰσόψηφος χριϑῆῇ. 
Ἐχβαλλεϑ᾽ ὡς τάχιστα τευχέων πάλους 

ὅσοις δικαστῶν τοῦτ᾽ ἐπέσταλται τέλος. 

ΟΡΕΣΈΤΗΣ. 
ΕΖ “- ’ » Νὴ ! 
ὦ Φοῖβ'᾽ ᾿άπολλον, πῶς ἀγὼν χριϑήσεται; 

ΧΟΡΟΣ 
Σ Ν , -“ Ἐ᾿. (ὦ ! 

1720 ὦ Νὺξ μέλαινα μῆτερ, ἀρ᾽ ὁρᾷς ταδὲε; 745 

110 Μίπουνα οδ]οα]αμι (01Π1| (αἴρει. ν. 6079), πβθαπθ ἰϑμιθη 

ἴῃ ὈΠΏΔΠῚ τη], 564 ἴῃ ΟΥ̓́Θ5115 ρσγϑίϊδπι 856. Δα]θούασατη 6556. Ρῥγο- 

Βίοίαν, ἴΐὰ ταὖ γτϑιιβ δ ρΔΥθ 5 Ππα]Οα τ Βθηίθη 115. ΡΒ] ν δία. 

5ῖο 46 Μίπουναθ οἅ]οι]ο βἰαύπουιιηῦ 5080]. δα ἔπι, Οὐ. ν. 1646, 

Αὐιβίι 465. Μίπογνα ρ. 18 “60}., 5080]. 84 Αὐἱβί. Ῥαμπδίῃ. ρΡ. 108, 1 

Π1πα., Φα]Π]ππ5 Ετι56}0. ϑποοῖη. Ρ. 114 [). ὅρδῃῃ., 146 ἱπη 1616 

νἱαθίπ ΟἿο. ργὸ ΜΙ]. 8: οἱ βῖο οἰΐδιη Αθβομγ "απ ΥΘῚὴ ΔΟ4ΟΥΠ 556 

ῬΔΥ οβϑύ, αὑὰπὶ ρα οαπὶ Μίηθυνα Ππαάϊοῖο ργαθβὶῦ, 564 Ἰπα]ο18 

Ρᾶτίθβ πὸ σαὶ (οἵ, ν. 465). ΑἸΙατη βϑπίθηςαπι ΗΘ ΠῚ]. ΔΙΏΡΙΘΧΊΙΒ 

οβῦ, αὰὶ Μίμθυυαπι οὐ ᾿ρβᾶιη {π|610 15 οἴβοῖο δα οἴδτη. ΟΑ] σα] πα ἴῃ 

ὈΣΠΔΤῚ Τηϊζίογθ οὗ Ποὺ ἀθιητιπὶ Βιβηαριο δΔαἀ]θοῖο βθηϊθη 85. ΡΆΥ6 8 

Οχιβίθσ σοηίομαϊῦ, αὖ ΑΘΒΟΉΎ 5 οὐπὰ Τμποίλημο Ῥιβοαί. ο, 21, 

Πδττηομ. ὁ. 8, 50}Π0]. «4 Ατίβε, Ῥαμδίῃ. ρΡ. 108, 10 1Τ)᾽΄1.π4. ὀοπβθη- 

{ἰπτοῖ. 564. 1Π|ᾶπὶ βοηἰθηϊίαμι ΜΙ] οἱ ΟΠ Οθιη ΠΠ ΡΥΔΥΙΒΒΙΤΏ1Β 

ΔΥΡτΤ ἢ 15 ΠΥΔ556. ΤΠ] νὙἱάθηΐαν. [ἢ Θϑᾶθπιὶ 50 ΠΟ] βίθηι [1556 

Ραΐο, «πὶ δάποίανί! : ἐγὼ προσϑήσω τὴν ἐσχάτην ψῆφον, ἢ ὅτι 
ἂν (!. ἢ» ὅταν Ηοτμ.) ἔσαι γένωνται; γιχᾷ ὃ χατηγορούμιενος, 

απατηαπδπι Ηρττη. πᾶθο ἴῃ σοπίχασίατη ραγίθμι ἱη τ ΓΡυοἰα ΔΓΙΓ, 
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ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

νὺν ἀγχόνης μοι τέρματ᾽, ἢ φαος βλέπειν. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἢ ν Ρ ΠῚ ͵ 4 δ 

ἡμῖν γὰρ ἔρρειν, ἢ τιρόσω τιμὰς νέμειν. 

ΑΠΠΟΖΖΩΝ. 

πεμπαζετ ὀρϑῶς ἐχβολὰς ψήφων, ξένοι, 

τὸ μὴ ἀδικεῖν σέβοντες ἐν διαιρέσει. 

725 γνώμης δ᾽ ἀπούσης πῆμα γίγνεται μέγα, τοῦ 

βαλοῦσά τ᾽ οἶκον ψῆφος ὥρϑωσεν μία. 

ΘΗΝΑ͂. 
Ἴ ᾿ ὁδ᾽ 2 , «' ἷ ὃ , ᾿ 

ανο οὐδ᾽ ἐχτέφευγεν αἵματος δίχην 
» ω Ε] 23... ϑὴρ - ! 
ἔσον γάρ ἔστι ταρίϑμημα τῶν παλων. 

ΟΡΕΣΈΕΙΣ. 

Ὦ Παλλὰς, ὦ σωσασα τοὺς ἐμοὺς δόμους, 

780 γαίας πατρῴας ἐστερημένον σὺ τοι τοῦ 

χατῳχισάς με’ καί τις Ἑλλήνων ἐρεῖ, 

᾿ργεῖος ἁνὴρ αὖϑις, ἔν τε χούμασιν »᾿Ἵργεῖος ἁνὴρ αὖϑις, ἔν τε χρήμα 

121 1Ρτὶ ΕἼ 115 οοπτίηπδηΐ, Οτγοβιὶ τοαάθπαιπι 6586 τποητΐ 

ΑΡΓΘΒΟΗ. 

128-20 ργίπππιβ ΨΙοίου 8 ΑΡΟ]]Π πὶ {ἰραϊ. 725 γίνεται Μ. 

126 Ῥθη86 30}0]. δχροῃηϊξ 7 ψῆφος δὲ βαλεῖν τε καὶ ὁρϑῶσαι οἶχον 

δύναται. βαλοῦσα εδῖ γατιϊοϊρίτιπι δουϊβεῖ, πὸπ Ταΐατί. μΟΡΘῸΚ 

οἱ Ηδργπη. ἱπίουργθία οπμθ85. ργοία]θσιηΐ αὐ ϊΠοϊοβίοσθθ ἀαδτη ατιδθ 

ΡΓΟΘΑΥΙ Ροββὶηΐ. 

121 γ᾽ Μ. σδ᾽ Υ. ΕἸ. Ῥοχβ. 

129-32 ᾧ σώσα, αἰΐοτο δα 5ιρτὰ δαἀβουρίο, Μ. Μοχ Ἰιρσὶ 

καὶ γῆς πατρῴας οἱ 182 ἀνὴρ. ΠΙαὰ Πϊμᾷ., πος Ῥογβ. δπιθηᾷ. 

Πὶς γαγϑις οἱοὶς Αὐφίσις ὁ5ὶ γεΐψια μαίογηαθ εἰυηιΐνι5. 
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οἰκεῖ πατρῴοις, Παλλάδος καὶ “Τοξίου 

ἕκατι καὶ τοῦ πάντα χραίνοντος τρίτου 

730 σωτῆρος, ὃς πτατρῷον αἰδεσϑεὶς μόρον τοῦ 

σώζει μὲ μητρὸς τάσδε συνδίκους ὁρῶν." 

ἐγω δὲ χωρᾳ τῇδε καὶ τῷ σῷ στρατῷ 

τὸ λοιπὸν εἰς ἅπαντα πλειστήρη χρόνον 

ὁρχωμοτήσας νῦν ἄπειμι πρὸς δόμους, 

740. μήτοι τιν᾽ ἄνδρα δεῦρο πρυμνήτην χϑονὸεξ τῷδ 

ἐλϑόντ᾽ ἐποίσειν εὖ κεκασμένον δόρυ. 

[αὐτοὶ γὰρ ἡμεῖς ὄντες ἐν τάφοις τότε 
τοῖς τἀμὰ παρβαίνουσι νῦν ὁρχαίματα 

ἀμηχάνοισι πράξομεν δυσπραξίαις, 

186 ὁρῶν 6Χ ΥΕΥΒι5 δηξοοθάθητβ σοοθ ττπηᾶ οτίαπη ραΐο, 

ΑΘΒΟΒΥ]Ὰ5 Βουρβου στυγῶν Υ6] [816 αα]ά. 

198 πλειότηρη Ροβὲ πάντα ἀάϊϊιπη νἱἀοίανυ δα ἐθηηρουὶβ 

αϊαταγπζαίθιη δ ΠἾ τὴ]. ΡΥΟρομθπάδιη. Ῥδα]]αμ αἰ δυί, απο αταθοὶβ 

αΙοιίαν, τὰ πολλὰ πάντα. ΜΝ ετθαμΐα πλειστηρίζοιιαι ἸερΊαΓ ΟΒο. 1028. 

141 Αὐρίγοβ ἰηΐου οὖ Αὐμπθηϊθηβθβ δητ ατιῖπ|8. ΔΙη]ΟΙ1ἃ δτδῖ, 

οἱ ρϑ1110 δῃΐθ Οὐθβίϊδθ ΘΟΠΠΠΠ5ΒΙΟΠΘΤὴ [ΟΘ΄ πι5 οί 6556. οοηδβίδί 

(Τ πο. 1, 102), ᾳφποα Ποῦ Ἰοοο οἷ νυ. 290 834. ἰδηρίίαν, 5.8.4 υϑυύβιι8 

απΐπατπιθ οὐ ἰγ88 απὶ βοαππηΐας τϑοῖθ πΠΟΪΠ15. πο] 510 Π1πα, 1)1- 

ΟΘΠΑ͂Ι ρΡΌΠῸ5. ΡΥΟΠχαπὶ οὐ οοπίοτίαμη, ΨΌΧ τότε πἰτηΐβ ἀρογίθ δα 

ἀοππίίαμα ᾳποάάδτη ἰθιηριιβ βρθοῖδί, ατππ|πὶ ΒΠΡΘΥΙΟΤα ἴπ ἘΠ ΘΓΒΊΙΠῚ 

ἀϊοία. βἰπί. ψα]4θ ἔῖρεπε ὡς αὐτοῖσι μεταιμιέλῃ πόνος οἷ αὐτοῖσιν 

ἡμεῖς ἐστιὲν εὐμενέστεροι; ΡΙῸ απὸ Ηορτγπι. βίπθ ργοβδθι Πα χαύτοί 

γ᾽ ἀν ἡμεῖς εἶμεν εὐμ. ΟΠδμᾶϊ ὀρϑουμέγων, 80. τῶν δοχωμάτῶων, 
Βθαπθηΐθ χαὶ τιμῶσιν. Ὑιδοηΐαγ παθο ἃΡ δοάδθιη δααϊία 6586, οαϊ 

ὙΘΥΒΙ5 Βδρίοθιῃη ροβϑί 048 ἀθβθθπίπσ, Πουηΐμ6 ΠΙΙΠΊΘΙΌΣΤΙΠ ΤΑΓΙΟΪ5 

Δη Πμθιϊοαθ ποπ Ἰρηᾶσο, αασππι ροβύ ΑΘΒΟΒΥ] τποτίθη πᾶ ΓἌΡ.α]ἃ 

γτϑροποθίασ, 60, πἰβὶ ΓΆΠΟΥ,, ἰθπιροτο απὸ {Πππθθαΐι, π6 ΑὙρΊνὶ 

ἃ Ὑϑίθυθ διηϊοι εἴα ἀθβοϊβοοσθηί, (δίθσιιπι σαρα βαίνουσι ἃ Ρυϊπιὰ 

τηϑηῖι οἱ ἀμηχάνοιό Μ. 
12 
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ὁδοὺς ἀϑύμους καὶ παρόρνιϑας πόρους τὸ 

τιϑέντες, ὡς αὐτοῖσι μεταμέλῃ πόνος" 

ὀρϑουμένων δὲ καὶ πολιν τὴν Παλλάδος 

τιμῶσιν ἀεὶ τῆνδὲ συμμάχῳ δορὶ 

αὐτοῖσιν ἡμεῖς ἐσμεν εὐμενέστεροι.] 

καὶ χαῖρε, χαὶ σὺ καὶ πολισσοῦχος λεως ΤΊ 

πάλαισμ᾽ ἀφυχτον τοῖς ἐναντίοις ἔχοις 

σωτήριόν τε καὶ δορὸς νικηφόρον. 

ΧΟΡΟΣ. 

στρ. α΄. 145 Ἰω ϑεοὶ νεωτεροι, 
παλαιοὺς νόμους 

χαϑιππάσασϑε χκακ χερῶν εἵλεσϑέ μου. 
5. ΝΟ ς , ͵ 
ἐγὼ δ᾽ ατιμὸς α ταλαινὰ βαρύκοτος Τ80 

͵ Μ 

στενάζω; τί ῥέξω; ΤΕΒ 

780 γένωμαι δυσοίστα πολίταις, τῈ9 

144 Τὸ ρῥγίοτθ Βυ}ὰ5 ΘΡΙΒ0 11 ρᾶγίθ αἰχὶ δα ν. 648. ΑἸίθσγα 

σομρ]Θοίϊαν ἡπᾶϊοῖ! ἰηβεϊταϊ]οηθὴ δὲ Ἱπάϊοαπι βιβταρία. Ῥυτδο- 

αλλ τὰν ψουϑαιτη «αδίζαοῦ οὐ {σππη απᾶ81 ργοοάπβ, θ44 ---ο-δ0. 

Μίμποσναθ οὐδίίο οομῃδίδς υθυβὶριιβ αδίϊιοῦ, ὈΪΒ αδίθυ δ ἰσἰθτι8- 

416, 15 φαδίθγηβ ὑσὶ θαβαῖιθ, απδίζαου. ὅθαυταν βυβίθπηα ὙΘΥΒΙ ΤΩ 

απαῖου ἀποάθπογαπι, Οὐ 5. ΡΘΥΙΟαῚ ἀπιαθ Ρυΐοσο8 οομβίδηξ θυ] 

ααδίοσγηϊοπῖριβ (681---92, 698---Τ04), ἀπᾶθ ΡοΒίθυ τ 5. ὈΪηῖβ5. Βθηϊο- 

εἶθαβ (Τ0 --10. 1717--- 28). ΠΙΑΥαπ ἃγριτηθηΐιπι δϑὶ ομοσὶ ΑΡΟ]]1- 

πίβαπα ἃ τοσοδλίῖο, ἀὰπὰ βοπίθηταθ ἔοστιηταν, ΠΆΤΊΙΠῚ ΘΑ] οι 5 Μίποενδθ 

(615 διμὶ τθυηϊοῃ 65) οὖ βαγαρίοσιιπι 6χ πσπὰ δ͵θοίο 80 αἰ πιο γδίῖο 

(18. τογηὶ δηΐοπθ8). ΟἸααβα!α δα)ϊοῖταν ΟΥθβίϊβ ἀθθαητβ ογϑῖϊο, 

ΥΘΙΒῈΒ {γ68, ααἰηαιιθ, 4αϊηα 6, {Γ68. 

148 864. αὶ τάλαινα Μ. Ῥοβὲ ϑαρύκοτος Ἰεροθαΐαν ἐν γᾷ 

τῷδε, φεῦ, οἰ οθίοτα τιϑαθ δα ἐν γώρᾳ βαλεὶ, αὐ ρματγιϊοὶρίππι 

μεϑεῖσα Ἰηἀϊοδῖνι Ἰοοὰπη ΟὈπογοῖ, οἱ ροβῦ ἢᾶθο στενάζω ; τί 
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3 “«- - - 

ἕν γᾷ τᾷδε, φεῦ, 

ἰὸν ἰὸν ἀντιπενϑῆ μεϑεῖσα καρδίας 

σταλαγμὸν χϑονί" 
3 δὲ - }λὲ Ν 2}, λὴ Ὑ νὕ τ 

ἐκ δὲ τοῦ λειχὴν ἀφυλλος, ἄτεχνος, ἄφορος, ἐ 

δίχα, 188 

7856 πέδον ἐπισύμενος 

βροτοφϑόρους κηλῖδας ἐν χωρᾳ βαλεῖ. 

ρέξω; γένωμαι ; δύσοιότα πολίταις ἐπαϑον (5ῖ. ἸΙΡΥῚ οὐ 5680]., 

ηἶβὶ ᾳφαοᾶ Μ,. ΠαΡθτθ νἱἀθίπν στον άξω). Αὐ βῖ9 ρυδθροβίθυβ ῬΥΙΓΉΤΠῚ 

αἸοορθαπί, ααϊα δοΐαγαθ οϑϑϑηῦ, ἀθῖηάθ οἰδιηδθαηΐ στεναζω; τί 

ῥέξω; ΤΥΔΉΒΡΟΒᾺΙ γΘΥΒΠ8, 6ἸΟΒ. τη 5680]. ἰγα]θοῖοβ Παθυϊέ, «Γἀ1ὰ 

οὐ βθηίθηίδθ σϑοίθ ργοοθάπηΐϊ, οὖ οοηβίχποίο οἰ! ἢ 5. σοῦθὸ 

βμϊτο βαβίθηϊαίιν,. Αα γϑῦρᾶ ἴρβα αποά αἰίηθι, ἔιτιβίγα γελῶμαι 

οοη]. ΤΎγῃ. θυ. Π1η4. Τητουριιποίϊομθ τηπίαΐα, γένωμαι δυσοί- 

ὅτα πολίταις ἡαπροπᾶδ οὐ ἔπαϑον (πο πιο νἱὰθ5 80 1115 ΠῸῚ 

ΒΟΙΌτη ᾿ΠΓΘΥΡΙΠΟΙ10Πη6, 564 ΘἰΪΔΠ| ἸηΐΘΥγ 8110 αἰβτ που) δα βϑαπθηίίδ 

ΤΟ ΓΘ ΠῚ 6556. Ορθη6. ρουβρθχϑυιηΐ ΜΏΠ]|6ν, ΕὙδη 2, 4111, ΕΥ̓ ΠΊ ΔΤ 

δυσοίστα ἰποπίαν παναρχέτας ἀϑανάτας μεταίτιαι ξυναιτία ἀτίταᾳ 

εὐφιλήταν ΟΠο. 64. 612. 92. Αράπι. 1060. 72. ϑϑρί. 107. 

162 ἀντιπενϑὴ ῖο, ἀντιπαϑῇ ἷπ διηιβίσορμα Μ. ἨἩθρυπι. 

Ἰαπρθραὶ ἀντιπενϑῇ χαοδίας, ὙΘΥΘΟΥ π6 ΠΟῚ ΤΘΟίθ : ἐόν, ὁταλαγμον 

ἀντιπενϑῆ, μεϑεῖσα χαρδίας χϑονί αἰούαπι αἰ ν. 462 ἰὸς ἐκ φρονη- 

μάτων πέδοι πεσών. Υ. δὰ 107. 

1ῦ8--6 Τὰ Ρτὶ σταλαγμὸν χϑονιαφόρον " ἐχκ δὲ τοῦ λιχὴν 

ἄφυλλος ἄτεντος; ἰὼ δίκα. Μοπβίγιιπι νοοαθ]}1 χϑονιαφόρον νἱάο6- 

[αν ἱπίθυργθίαυϊ βοΠ ]οη τὸν εἰς τὴν γῆν φερόμενον. δα] χυονί 

ἄφορον. 564 ἀφορον; αποᾶ Πἰηδογῆο ἀο]θπάπιηη γἱἀθθαΐαν, νὰ]46 

ἱποοιητηοαπιπι δϑ, η0 πῷ τϑοίθ αὐ! άθηι αἸοϊταν 46 6ὸ αποα ἸΙΟΠ 6 Π65 

ΡῬτορίσπθῦ, 864. ορίπιθ αἸοῖπιν 46. ἸΙομθπ6. [1ἰδαὰθ νοοθιη, πιιῖαϊα 

αἰτίαι Πἰἰίουα, ἰπβουπὶ ροϑὲ ἀτέχνος, απ {γα ηβροβιζοπθ δἰ τη 

ΠαΠΙΘΥΪ οἸαπ!]οδηΐθβ τϑϑυϊαπηίιγ. ΕἸχιβοϊς ΑἸΐου θ γαυηθίθυ, αὶ δὶ 

βροπάθαπι παροὺ ἴπ 5646 βθοιπᾶα, ποὺ ἴῃ βίγορ 8 ΓΟ ΟΠ 81ΟΪ8Β. Π ΟῚ 

ΔαταΙβδιῦ ΔΘΒΟΠγ]5, ἴῃ βίσορμα ἀοομιηΐαοα Ἰορ᾽σηπαπι υἱάθυασ, Αά 
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Ὑ ᾿».0Κ ͵ - 

ἔπαϑον, ἰα, μεγάλα, τοτοῖ, 700 
͵ »"Ὗ7ὦ Ἴ ν ᾿] - 

κόραι δυστυχεῖς Νυχτὸς ατιμοπενϑεῖς. 

ΘΗΝ“. 

Ἐμοὶ πίϑεσϑε μὴ βαρυστόνως φέρειν. 

700 οὐ γὰρ νενίκησϑ᾽, ἀλλ ἰσόψηφος δίκη 795 

ἐξῦλϑ᾽ ἀληϑῶς, οὐκ ατιμίᾳ σέϑεν. 
ἀλλ ἐκ Διὸς γὰρ λαμπρὰ μαρτύρια παρὴν, 

αὐτὸς ϑ᾽ ὁ χρήσας αὐτὸς ἦν ὃ μαρτυρῶν, 

ὡς ταῦτ᾽ Ὀρέστην δρῶντα μὴ βλαβας ἔχειν. 
θᾶ ὑμεῖς δὲ μὴ ϑυμοῦσϑε, μήτε τῆδε γῇ 800 

βαρὺν κότον σχήψησϑε, μηδ᾽ ἀκαρπίαν 
- - ͵ 

τεύχητ᾽ ἀφεῖσαι μαινολῶν σταλαγματα, 

ἄτεχνος, μοὶ δ ἄφυλλος, βρθοίαἑ βομο]ου. ἄχαρπος. Ποὶπάθ ἐπι- 

σύμενος Εἷο, ἐπεσσύμενος ἴῃ δη5{1., οἱ βαλεῖν Μ. βαλεὶ Τατη. 

ΤΟ] ΤΑΡΥΪ μεγάλα τοι. ϑουῖρβὶ σοτοῖ, οὉ παπηθσόσαπι ἀϊοίῖο- 

πΐβαιθ οοποϊηηϊίαΐθτη. 

1608. θ4 ΤὐΡτὶ ὁ ϑήσας, υἷδὶ απο Μ., ἰοδῖθ ὈΡποτο, αὐτὸ 

δ᾽ ὀρϑησασ. Τύχη. ὁ χρῆσας. Ηδτ. ὁ φήσας. Μοχ μὴ βλάβας 

ἔχειν νου ουϊπὶ ροθηα οαγον} 6 ῬΟΐτι5. ἀπδι σμείρα ΘαΥΈΥῈῸ. 

108. 66 ὑμεὶσ δέ τε τῆιδε γῆι βαρὺν χότον ὄχήψησϑε, μὴ 

ϑυμοῦσϑε Μ. Μυϊρο. 6 Ταχῃ. οΟΠ]., ὑμεῖς δὲ τὴ (δέ τοι Ἠδθσυμι.) 

γῆ τῇδε μὴ β' κ»' ὅκ. Ββοίθ ΝΊΘΒΘΙΟΥ μήτε τῆδε γῆ. ϑεὰ ἴηᾶθ 

ΒΟΟΣ γΟΘΘΒ μιὴ ϑιυμοῦσϑε ἰγαϊεοῖαβ 6886, ἀπ θι8. ἸΓΔΏΒΡΟΒΙΓΒ 

ἦᾶτὰ νἱᾶθβ οἰΐδιη 1Π|Δηὶ ΟΥΑΙΟΠἾΒ. 16} πη1ςαΐθι γϑηοΥ οαῖ, 4π86 Ηρι- 

ΤΠ ΠῸΟ οδσδα ἔπ υουθὰ μὴ ϑυμοῦσύε μηδ᾽ ἀχαρπίαν τεύχητ᾽ 

ἀπο ηἾ5. πο πἀθπαϊ, [Ι46π|, δαοίοτο ΕἸΠπι5]οῖο, βου ρϑὶξ ὄκηψητε. 

1017 Τϊπᾶ. τεύξητει. Ταπι ΡΥ] δαιμόνων σταλάγματα, ἴῃ 

ΒΟΠΟ] 15. πηθιπογαίαν σαυῖα Ἰθοῖο ὀτενάγματα, ΠᾺ]]ὰ5 Ργθαϊ, ὙΥ̓ ἀΚο, 

πλευμόνων Υ6] μοί πνευμόνων; ΠῚ 411, βουῖρβὶ μαινολῶν, 

{ΔΠΒΡΟΒ (5 Εἰ θυ15 4,, ἱ. 6. Δ, οὐ . ἀφεῖσαι μαινολῶν ὀταλάγματα, 
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-»- ͵ 

βοτῆρας ἄχναις σπερμάτων ἀνημέρους. 
ἐγω γὰρ ὑμῖν πανδίκως ὑπίσχομαι 

710 ἕδρας τε καὶ κευϑμῶνας ἐνδέκου χϑονὸς 805 

λιπαροϑρονοισιν ἡμένας ἐπ᾽ ἐσχάραις 
«! «ς ΡῚ νῚ »-ὝὟἬ “« , 

ἕξειν ὑπ᾽ αστῶν τῶνδε τιμαλφουμένας. 

ΧΟΡΟΣ. 
Ν , 

Ἰω ϑεοὶ νεώτεροι, 
παλαιοὺς νόμους 

μ , ᾽ - 

ττῦ καϑιππάσασϑε κὰκ χερῶν εἰλεσϑὲέ μου. 
ΡΣ αν 5, 5} « , ῃ 
ἐγὼ δ᾽ ἀατιμὸος ἃ ταλαινὰ βαρύκοτος 810 

, , ς’; 

στενάζω; τί ῥέξω; 818 

γένωμαι δυσοίστα πολίταις, 819 

ἕν γᾷ τᾷδε, φεῦ, 

780 ἰον ἰὸν ἀντιπενϑῆ μεϑεῖσα καρδίας 

σταλαγμὸν χϑονέ" 
᾿Ὶ ᾿ » Ν γ} " Ἷ) ῚῚ 

ἔχ δὲ τοῦ λειχὴν ἀφυλλος, ἀτέχνος, ἄφορος, α 
- 

δίκα, 815 
, Ξ , 

πέδον ἐπισυμέενος 

αὐδετ γος Γνοη τμην 5 αἰΐναην τη] ἤΠοαγη., βυμηδίαῦ ν. Τῦ2 μεϑεῖσα 
ν᾿ 

’ , - - - 

καρδίας σταλαγμοῦ; 4ὰδθ. ΒΕ σα υη σνοῦρα ΜΙπογνᾶ γΘΒΡΙΟοιΐ οἵ 

4αδ51 ᾿πίθυρυθίαϊαυ, ΠΘΟΠΟΠ γοῦβα 480, 

108 ΤΑΡΥὶ οὖ 50}0]. βοωτῆρας αἰχμάς, ΔΡΒαγθ. 8568]. αὐχ- 
Ἁ ν Ω . ν ᾿ Ω 

μους, Μυβρυ. ἀχνας, ἿΘΒ6]ῈΥ Θρυθρῖθ ἀχναις. 64 δα]θοῦ πὶ 
ω , . - . 
ανημέρους ΘΧ τιϑῖι ΑΘΒΟΠΎ]6Ὸ Ροβοῖῦ ΠΟΠπΊΘη Τ6ὶ γ6] ρευβοηϑθ, [1 

ααδπη τηϊΐθ ᾿ΠρΘηΪπῚ οδϑάθγθ νἱάθαΐασ, ΝΙπηΐσαμ. ἴῃ βοωτῆρας 
» } 

Ἰαϊοί βοτῆροας Ὁ οἵ. ν. 880 ἀνδρὸς φιτυποιιένος δίνην». ϑ'ορί. 34 
-. ᾿ -“ “.- - 

οἰωνῶν βοτγο, Αρᾶμι. 028 ἄἀθ. ργόοθ]]α πᾶνοβ ἰδ] οἰθηΐθ ποιμένος ὯΝ 57 ι ἶ, 5 

χαχοῦ στρόβῳ. 
: ξ τ τκ  Ξ 

Α4 {Ππῖὰ Ἰοοιπι ΘΟΠ]ΘΟΘΥΔΠῚ αυχμας βοτηρας. 

Ναηο ἀχναὶς ρΡαΐο, οοπέϊητιδία ραβίοσὶβ ἱπιαρίηθ., ῬΥΔΘΟΪασο αἱοὶ 

46 ἰθποῦὰ ρυοραρίηθ, ἡπᾶθ 4110] δρόσοι, ἕρσαι, ψάχκαλα γοοδηΐαγ. 

τὺ Ἡδθαίῃ, Ἠθχηι. ἐ; δίχους. 

᾿ , 
αντια. 
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βροτοφϑόρους κηλῖδας ἐν χώρᾳ βαλεῖ. 

86 ἔπαϑον, ἰω. μεγάλα, τοτοῖ, 820 
, »-Ἢ - Ν - 

χοραι δυστυχεῖς Νυχτὸς ἀτιμοπεγϑεῖς. 

ΑΘΗΝΑ͂. 

Οὐχ ἐστ᾽ ἄτιμοι, μηδ᾽ ὑπερϑύμως ἄγαν 
- τ ͵ ͵ Ξ 

ϑεαὶ βροτῶν στήσητε δύυσχηλιν χϑόνα 525 
3 [1 ΞΕ 3: 3 3ε 

κἀγὼ πέποιϑα Ζηνὶ, καὶ τί δεῖ λέγειν ; - .-Ὁ {9 

- τ - 
καὶ χλῆδας οἶδα δώματος μόνη ϑεῶν, 
Ὅ τ , γ 2 , 

ἕν ᾧ χεραυνὸς ἔστιν ἐσφραγισμένος. 

ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτοῦ δεῖ" σὺ δ᾽ εὐπιϑὴς ἐμοὶ 
, , ἊῚ ἘΣ , 8... ἃ , 

γλωσσὴης ματαίας μὴ ᾿χβαάλης ἐπὶ χϑόνα 880 

-. .ο οι 
͵ , - 

καρπὸν φέροντα πάντα μι πράσσειν καλῶς, 

χοίμα κελαινοῦ κύματος πιχρον μένος " 

188 δύσχηλον ΒΥ δὲ 56Π0]., απ οχροηῖξ δυσϑεράπευτον. 

οχ ἀυθία οὐ 40 Ἰοθοὺ δ]ῖθπᾶ πο ἀπθ]ΐο τη οτΐα βἰῖ 6 δύσχηλιν, 

Μίηθδγνα σὑϑϑριοιθηΐθ δα ὉΠΟΥ͂ ὙθΥβαπ 784, τιΐ Βιιρτα νυ. 7606 δᾶ ν. 

148, ν. 101 δ ΤΌ2 84. τϑβρίοἰθθαί. Ὑ υραπὶ δτηήσητε πὸπ ἐβοϊθηᾶὶ 

(παπι τύρανγον ἱστάναι οἴ 5111 ΠΪΏ1] δᾶ τοπι}, Βθᾷ βἰβέεπαϊ 

᾿πηροαϊθηαίαᾳτιθ νἱπὴ ΠΆΡΘΥΘ ᾿πίθ]]οχῖϊ Πυϊηνγοο, ααὶ σομῃθοῖξ χτίσητε. 

Νβατθ ἴδιο γοοΑ θα] θα πηπίδηάιη. Νᾶμι ταῖῖο δηπμοίϊοα ἀ6- 

τηοηβίγαῦ ΥΘΥΒΠῚ ΘΧΟΙΪ 1556, ΟαἾι5 Βοπίθη απ, ΟΟ]]αΐο βροτοφϑόρους 

χηλῖδας ἐν χώρᾳ βαλεὶ, Ἰᾶτιο ἔδτο ἔαῖβ86 ΘΟ Ἰοἶα 5 : ΠΟ] 6 πη ρθαϊτο 
π6 ἴοστα ΠΟΙ ἾΡιι5. Δ] πηθηΐα ργορίρηδί. 

191 1ΠΊΡν] δωμάτων, 198 εὐπειϑὴῆς. Οοττ. 485. δὲ Ηθριτη. 

194. ϑ8ῦ Μαϊθῆοα σγϑῦρα, ἴῃ ἰθυσγᾶπὶ ργο͵θοία ααδδὶ ρστδηᾶ 

(καρπός), οἁ]αμηϊζαΐθμα σίρηθγθ ἀϊοιιπίιν, 

196 ἃ βϑαᾳιθηθθιβ ἀἸΒ] απ οΐτιβ οατη δη θοο ἀθπ ΡῈ15 ̓ Ἰπσοπηποᾶθ 

7απρεραΐίασ. Μαΐανὶ ἱπίθυραποίομθιη,, τιὶξ ΟΠ ΒΕ ΙΘΥθῖ ὡς - - 

ἐπαινέσεις. σου οἷ το5 ἰρβἃ βιδαθὶ δὲ παμηθσοσιτη ταῖϊο, Θχ 4πᾶ ἢδ6 

Μιποῦνὰθ οὐ Ομ θ8, ΠΟ ΤΪΠΤΒ αΠ18 1} ΒΙΓΟΡδΘ “πα θ118 ἐπ ΡΠ] ΟδμΤῸΣ 

ΠΟΙ 586 ΤΟβροηάθηΐοβ, Ὑθυβίθτι5 ὈΪΒ ἴθ μἶβ Ὀΐβαιιθ ααδίθγμβ οοπβίδηΐ, 



δ0 0 

Ὁ 

͵ ἕ 2 

ὡς, σεμνοτιμος καὶ ξυνοικήτωρ μοὶ, 
- , - , 

πολλῆς δὲ χώρας τῆσδ᾽ ἐτ᾽ ἀχροϑίνια 

ϑύη πρὸ παίδων καὶ γαμηλίου τέλους 
»" ᾿ 3 ἮΝ 4.4. ! : ΞῚ , Ὶ} 

ἐχουσ᾽, ἐς αεὶ τονδ᾽ ἐπαινέσεις λόγον. 8386 

ΧΟΡΟΣ: 

Ἐμὲ παϑεῖν τάδε, 810 στρ. β΄. 

φεῦ, 

ἐμὲ παλαίφρονα, 

κατά τὲ γᾶν οἰχνεῖν, 

φεῦ, 
ἀτίετον μύσος. 

πιγέω τοι μένος 
͵ ! ͵ 

απταντά τε χῦτον. 

198. 99 τησδέτ᾽ ἀχροϑίνια ϑύη" Μ. τῆσδε τἀχροϑίνια ϑύη 

Ταύτῃ. ὙοοΘ5 τϑοῖθ αἰγιβιὶ Ηθτη. Τουγᾶθ ὈΥΙΠηἰ 85 ΡγῸ τηδίτσι- 

τηοῃϊουθη ἔδοιιηαιίαίθ ΕαΥ15. ΟΡ]αΐπιη ᾿]Ὶ ἀἰοίς : ὡς προτέλεια 
᾿ ᾽ , ῷ ᾽ ᾿ 

ϑνοντων Αϑηνηόι ταὶς βρινυόι 50}}0], 

805. ΤᾺΗΡΥῚ παλαιόφρονα. ΒΟΥ 51 σαλαίφρονα, 60]]. παλαίχϑϑων 

ΒΠΉΠΡΌΒαιΘ, ΠΘ6 ΠΙΟ ὙΘΥΒΠ5. ΟΠ βΘαπθηΐθ ἱηοΟη οἴη Π6. ΠΡ ΘΠ τ|5 

Θϑ5ϑβθί. 

υ -" . - . . "κα δον 
804--6. χατὰ τὲ γᾶν (ἴπ πη δι, χατὰ γαν) οἰχεῖν ατίετον 

φεῦ σοῦ Μ. Ἠρτπι. οἸΐπὶ χατὰ τε γᾶς οἰχεῖν, ἀθίπμάθ Θρτορῖο 
᾿ -ν , ᾽ ν 

χατὰ τε γᾶν οἰχνεῖν, 4ποα ἤχτηδῖαν Μίπουναθ γ 5 ἀτίμίος ἐροειν, 

817. Ιἄθιη ἰπιθυ)]θοιοπθιη ἰηξον νυν. 807 οἱ 808 ἱἰῃβουθθδί. 

ΟὐπΠΟΙΠΪὰ8. Δ] ἴάτη οἵ [ΟΊ ]ΠΟΥ̓Θ τ. γα ηΒΡΟΒ᾽ [ΟΠ 6Πὶ γΘα.Ϊ ΘΥΘ. ΤΠ] 

νυ. 

νι] ἀθΡαίῃτ. 

8017. 8 Νοὸη 5] πρ|οἰΐου αἴοῖς ἐγάηι βρῖγο τ αὐ]4 Θηΐμ 51} ὶ 

γε]οὺ ἁπαντα ἢ [ππὸ αἰ παθο οπιηΐα βἰδὶ υϑ]]θηῦ ὃ 564. Ποὺ 

αἸοῖῦ : ἤρθη οἷο οοπίεηιηὶ ὃ ἔσο σὑϑγὸ (τοι) 5ρῖγο (γΟ τ 0) ἐπ πάη Ὸ 

μσϑοηι απῖπιηι ἐγ αηιψιιο οηυηθηη. [Του ρυθία !οη18. ἁπιοίογθιη ἤᾶθΘῸ 

ἰρϑισι ΑΘΒΟΉγ απ, ν. 829 86. 
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3. “Ψ0 - " 

οἰοῖ δὰ, φεὺ. 

810 τίς μ᾽ ὑποδύεται πλεῦρ᾽ ὀδύνα ; ϑυμὸν 870 

ἀΐε, μᾶτερ 
Γ 5 Ν , »-" -" - 

Νυξ- ἀπὸ γὰρ μὲ τιμᾶν δαναιᾶν ϑεῶν 

δυσπάλαμοι παρ᾽ οὐδὲν ἦραν δόλοι. 880 

“ΘΗΝ. 

Οὔτοι καμοῦμαξ σοι λέγουσα τἀγαϑὰ, 
815 ὡς μήποτ᾽ εἴπῃς πρὸς νεωτέρας ἐμοῖ 

ϑεὸς παλαιὰ καὶ πολισσούχων βροτῶν 
ΨΙ Ρ “ φΦγ ΕῚ { ͵ ἄτιμος ἔρρειν τοῦδ᾽ ἀπόξενος πέδου. 

810. 11 τίό μ᾽ ὑποδίεται (ἴῃ δπίϊδίν. ὑσόδεται) πλευρὰ 

ὀδύνα; Μ. Α ἀϊπιοίσαμη ἀοομιηϊδοῦμη Θχρ]θπάθπμη Ηθγιι. τίς 

ὀδύνα πλευράς; Ὀἰηᾶ. πλευρὰς αὖ δύα; νοτθὰ ϑυμὸν ἄϊε, μᾶτερ 

ΡΙῸ ἀοομμηΐο ΠαΡΘηΐθ8. ἤῸΠ Ορίΐπιο, ϑουρβὶ σσλεῦρ᾽ , Ὑ066 ϑυμὸν 

Δ γϑυβιπη ΡΥΪΟΥΘΙὴ τοίγαοία ; ΔΙΘΥ οδῦ ἀοομτη8Β οαἰα]θοῖιβ, αὖ 

Υ. 809. ϑ64 ἴῃ ἴρδο ϑυμὸν πο βἴμθ οδιβα μδθϑίί αοίμ., αυοᾶ 

ὨΘΒΟΙ͂Ο Δ ΟΥ̓ 50 6 σύ μοῦ. 

812 τιμὰν δαμίαν εἱ δόλοι Πῖο, τιμῶν δαμαίων οἱ δόλω, α 

οὐ α οἷ οἱ βιρτα δάβουρεβ, ἴῃ δηςἰδίσ. Μ. 5.680]. ΔΙῸ τὴν δημο- 

δίαν, ΑἸῖοΥ τῶν δημοσίων τιμῶν. Πθοορὶ ΕὙΙΖΒΟΒΙ οἱ Τμαᾶ, Ὠϊη- 

ἀογῆϊ θιηθηἀδοηθπι, 001]. ν. 870. σαρ᾽ οὐδὲν ἦραν εβί σαρ᾽ οὐδὲν 

ἄγοντες ἦραν. 

814.--- 24 ροβῖ τϑρϑίϊτατη ΟΠΟΥΪ ΟΔΥΠΘη, ἢϊὸ τυ. 898 -- θ0 

Ἰοροθαμίιγ. ΑΟ 510 οομίαθαθαῦιν ἀηἐ Πθιοα ταῦ, απὰθ οο 

παπιθ ἴῃ ἰοὺ οχίσα οὐημθηὶ απ [Δ 16 πὶ ροβιία οδὲ : ὁμοσΐ θηΐτη 

ΒΙΣΟΡΠΪΒ. ΠΟῸῚ ΒΟ]ΌΠ ΡΆΤΙΡτ15, 564 Ρ]Δη6. ᾿ἰἰϊβάθηη Μίηθυναμι πΐο, αὐ 

ΒΌΡΓΤΑ, ὈΪΒ Θοἄθπι ὙΘΥΒΊΠΠΙΠῚ ΠΙΙΠΊΘΤΟ ΤΟΒΡΟΠάΘΥο ορογίθί. ΡΟΥ͂ΤΟ 

οἃ Μίποινδο αϊοίῖο, ατιᾶθ δοοιγαίῖϊιβ ΟΠοΥΪ σγουρὰ ΤΟΒΡΙ οἶδ, ΤῊΣ ΠῚ8 

ἀρίδμῃ ροβὲ 1ἰογαΐαβ, απᾶπὶ ροβί ῬυΊΟσ 5, ΕΓ Ἁγ ΠΟΥ 6185 ΒΘ θ τη 

ΒαΡοθαῖ. Ὑ᾽4685. δπΐοπι ϑεὸς παλαιὰ οἱ ἄτιμος ἔρρειν τοίουτὶ δᾶ 

ἐμὲ παλαίφρονα οἱ οἰχνεῖν ἀτίετον μύσος, μῆνίν τιν᾽ ἢ χότον τιν᾽ 

δ μένους ἅπαντά τε χότον. ΑἸΐοτὰ δαίθπι ἀϊοῖίο, Ἰοπρίοτγ δὲ {1118 



-ὝἭ , Ν 

ἔξεστι γάρ σοι τῆσδε γαμόρῳ χϑονὸς 890 

εἶναι δικαίως ἐς τὸ πᾶν τιμωμένῃ. 891 

820 ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἀγνον ἐστί σοι Πειϑοῦς σέβας, 805 

γλώσσης ἐμῆς μείλιγμα, καὶ ϑελχτήριον, 

σὺ δ᾽ οὖν μένοις ἄν" εἰ δὲ μὴ ϑέλεις μένειν, 

οὔταν δικαίως τῇδ᾽ ἐπιρρέποις πόλει 
- ὟΝ ! ὃν ». - 

μῆνίν τιν᾽ ἢ χοτον τιν᾽ ἢ βλαβὴν στρατῷ. 889 

αὐδϑὶ Δι} ]]Ποδίο,, ὈΥΪΟΥΘΤῚ ἸΟΟῸΠῚ ΠΟῚ 5815 Θοτητηοαθ ΟὈΕ 6 δῖ. 

Ττα)θοτίοη 5 ΟΥΙΡῸ ἴδο1]16 1η 6110 17. Ιπ . ΕἾ. Ε΄. νυ. 789 ---786 

ΠΟ ΘΧίδηΐξ, ΠΙὈγαΙΟ 68 ΟΟΙΟΙ5, 6 απὸ 111 ΠΡῪῚ Ππχουπηΐ, ἃ ἤπ 6 

ΒΏΟΡΠΔΘ α΄ δα δηΐ. αἱ βποιη Δρογαπίθ. ὅἴῖο δγοποίυρὶ ΠΌΤΑΥυ 5 

ἀααπι Δ} ἸΠ1Π0 Βίγορμδθ 8΄ δὰ απί. 8΄ ἰηϊπιη ἈΡουγαββθῖ, τηοχ 

Ἰηίθ]]6οΐο ΟΥΤΟΥΘ ὙΘΥΒΒ. ΟἸἾΒ505. Ψ6] ἴῃ ΙΠΔΥΡΊΠΘ. γ8] ἰηΐτα Δα] θοῖτ, 

ξογίδββθ δΔ441{15. ποίϊβ απ θυιβάδιη, απᾶ5 ΔΡΟΡΥΔΡΠΟΥΙΩ. ΒΟΥ ΡΙΟΥΟΒ 

ΠΘρΡΊΘχουπηΐ. δὶ ἱπαϊοῖαπι οἰΐδιη ΠοΟ ἀθρυθ θη οΥ6 ταΐῃὶ ν᾽ θου, 

Ιη Μ. ΒΌρμΠα (απ8θ ππηῸ οϑὲ δηῃςβίσορ ῃ) τηΐητι5 οιηθπᾶδίο 

βουρία δὲ ἀπᾶτη Δη 5 ΌΡΠὰ (απᾶ6 πππῸ αδϑὲ βίτ0ρ 8). Αἴ νουὶ 

ΒΙΤΩ116 οδῦ, ΔΙΌΠοίυρι ΠΡΥΑΥππὰ ἴῃ ἰἰθγαΐα ροίϊτιβ 4 πΆ]η ἴπ ΡΥ μηδ 

ΒΟΙΙΡΏΟΠΘ. ΟΡ] σΘηἑ 8. Θρ1556, Οτἦπι8 τοὶ ἀοοιμηθηΐο δυηΐ υἱτα 

ΔῊ ΙΒΙΤΌΡμδΘ. α΄, ααϊθὰβ βίσορμα οατο. ΑἸία ἐγϑηβροβι τ] 0115. ἀΥρτι- 

ταθηΐα ν. δὰ 848. 

818. 19, αὕϊ ροϑύ 824 Ἰορερδηΐαν, πτιὸ γτϑίγαχὶ, τϑίϊομ ΠῚ 

ΔΒ ΕΠ Θἐ] τη οὖ βοη θη Γι πὶ ΠΘΧυΤ δὲ γϑυθα ᾿ρβὰ 5Θοα 5. : ΠᾺΠῚ 

τοῦδ᾽ ἀπόξενος πέδου οἱ τῆσδε γαμόρῳ χϑονὸς (519. ρτὸ τῇδε γ᾽ 

ἀμιοίρου χϑονὸς Θρτορὶθ ΠΟΡΥΘ6) ἰπΐοῦ 856 ΟΡροπὶ πιδη ΓΘ βέμτη. οϑί. 

ΘΌΡΘΥΙΟΥ65 ΜΊπουναθ Οὐδίϊομθ5. ΡΥΟτηΪββα ἴῃ ἤπο ΠΑΡ θαπὶ ; Πδθο 

οὐ ἸΠΒΘ4 ΘΠ ἃ ῬΥΟΙΊ15515 δα ΤΠ Ἁ]ΟΥτιη ἀρ ρυ  ο ΙΟΠ 61 ρΓΟρ τ αἰτιΐπιν. 

820. 21 Τιοσύτη ΘΧΡΘΑΙ 1556 τη] νἱᾶθου νἰσρι]α ροβί μείλιγμα 

δααιία. Ψπαηρο ἁγνὸν χαὶ ϑελχτήριον, 4ᾶθ ΝΟΧ Ρ͵7Ὸ ϑ50βίδητνο 

ΔΟΟΙ͂ΡΙ πϑααῖϊί, ϑ'αδαδθ ππτηθη Πἰπρτιὰθ βδθ ἀπ] οο αϊηθ πὶ 6556 α᾽οϊί. 

822 ---24 ϑέληό, ΒΈΌΡΓΑ Δαβοσρίο εἰ) οἵ οὐτ᾽ ἀν Μ. Ηοο οοΥγ. 

Υγ611. τη δ᾽ ἐπιρρέποις πόλει τς ὄτρατῷ, ἀϊοίππη ΡῈ. ἤραχαπι 

Ηοιηθυϊοδπι χαϑ᾽ ὅλον χαὶ μέρος, ΔΟῺ πια]ύππι αἰ ποτὶ ἃ τῆσδ᾽ ἐπ. 

πόλεως ὁτρατῷ. ΟἿ, τ. 90. 

18 
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ΧΟΡΟΣ. 

ἀντ.β΄.825 Ἐμὲ παϑεῖν τάδε, 887 
φεῦ, 

ἐμὲ παλαίφρονα, 

κατὰ τε γᾶν οἰχνεῖν, 

φεῦ, 

880 ατίετον μύσος. 

πνέω τοι μένος 

ἅπαντά τὲ χοτον. 840 

οἰοῖ δᾶ, φεῦ. 

τίς μἡ ὑποδύεται πλεῦρ᾽ ὀδύνα; ϑυμὸν 

836 ἀΐε, μῶτερ 

Νυξ' ἀπὸ γάρ μὲ τιμᾶν δαναιᾶν ϑεῶν 845 

δυσπάλαμοι παρ᾽ οὐδὲν ἦραν δόλοι. 

“ΘΗΝΩΑ͂. 

Ὀργὰς ξυνοίσω σοι" γεραιτέ ἐρ εἶ ργὰς ξυνοί ε΄ γεραιτέρα γὰρ εἶ. 
Υ - ᾿ 4 ν ! τ - , καὶ τῷ μὲν εἰ σὺ κάρτ᾽ ἐμοῦ σοφωτέρα, 

840 φρονεῖν δὲ χαμοὶ Ζεὺς ἔδωκεν οὐ κακῶς" Ζδ8δ50 
3 ᾿ ᾿ " ΠῚ ᾿ 

838, 89 ἑυνοίσω Ηἷο [ογο πὶ οὐ ᾿παπ]ρθηαὶ νἱπα μαροί. Ποἰηᾶθ 

καί τοι μιὲν σὺ Μ. ὙΥΙΘΒ6]οσῖ οιηθηἀαϊίοηθια, απᾶθ Εγτηδῖαγ ΒΟ ΠΟ] 10 

διὰ τὸν χούνον, οἴΐαιη Ὀἰηα, τϑοθρὶῖ. Ῥδ]θΥ οἱ Ηρστῃ. ὑποῖ 18 

Βδθρβουπηΐ συ. 889, αἀπθπὶ Ῥ6π6 ποίαν ΝΑΘΡΘΙΒΡΆΟΩ, ΝΔΟΒΒοτη. 

ΤῊΘΟ]. Ρ. 158. Νἅμη ὃχ τυρϑίθσιιη ορίηΐοημθ βθηθοίαίθπη βαριθπίϊδ 

ΒΘααΪΓαΓ, 

841 Βομο]οι λείσει ὁ χαίὶ, ἃ δὰ α4πᾶ8 ἴπ 110 τῖβ. οχίδπὲ πὶ 

τϑίθυσὶ πϑατιθαΐ, Ἰασαπαθ βαβριοἰομθη πιοΥθῖ. θυβαμη Θ ΧΟ 1580 

(ἢ μᾶὴς ἔεδσο βοηϊθηζίδιῃ : ἰίΐδααθ τὴ8 δαὶ ορέππια βαδαθμῃίθιῃ) 

ἀοοοσί ταίϊο δηἐ πῃ θίϊοα, πΘΟμΟ ἢ 56 Π]0. ῬΘΆ]]0 ἈΡταρίϊου. 
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- ! » ὑμεῖς δ᾽ ἐς ἀλλόφυλον ἐλϑοῦσαι χϑόνα 
-» - ! Π 

γῆς τῆσδ᾽ ἐρασϑήσεσϑε" προὺὐννέττω τάδε. 
Ν " , 

οὐτειρρέων γὰρ τιμιώτερος χρόνος 

846 ἔσται πολίταις τοῖσδε. καὶ σὺ τιμίαν 
, ΄ , 2 

ἕδραν ἔχουσα πρὸς δόμοις Ἐρεχϑέως 85 
» ῇ 

τεύξει παρ᾽ ἀνδρῶν καὶ γυναικείων στόλων, 
τ» 9. ΠΝ 

ὅσ᾽ ἂν παρ᾽ ἄλλων οὔποτ᾽ ἂν σχέϑοις βροτῶν. 

Σὺ δ᾽ ἐν τόποισι τοῖς ἐμοῖσι μὴ βάλῃς 

860 μηϑ᾽ αἱματηρὰς ϑηγάνας, σπλάγχνων βλάβας 

γέων, ἀοίνοις ἐμμανεῖς ϑυμωμασιν" 860 

μηδ᾽ ἐξελοῖσ᾽ ὡς καρδίαν ἀλεχτόρων 

ἐν τοῖς ἐμοῖς ἀστοῖσιν ἱδούσῃης ᾽"“ρὴηὴ 

ἐμφύλιόν τε χαὶ πρὸς ἀλλήλους ϑρασύν. 

848 ΤὴθΥὶ ὅσην. Η. 1.. ΑΒγθηβ ὅσ᾽ ἀν, ῬΆΙΘΥ ὅσων 86πε- 

νοσιπ) ΘΟΠοῦσϑα ἰηρταίο. ΑἸΓογ απ ὙΘΙΤΙ 6556, Π60 Ρμοβὶ 840 

δαὶ 847 γρϑύβατη ἰηΐθγοῖαῖθδβθο, αποὰ Πϊπά. οὐ Ἡδυπὶ. εἰδύποτπηΐ, 

Ἰοοιβ δηςΠοίϊοιιβ ἀθιηομηβίγαί, Νὰπι ἃ σοῦβα 838 δα 848 τι] Θγϑἢ [ῸΓ 

ἀγπηθίσὶ ααδίζπιοῦ, ἅπο, ααΐπαιιθ, αἰ ἃ ν. 814 δα ν. 824, αδθ 

ΒΘαΘΠΠἰαΣ ποναϊη βυβίθιηα εἰβοϊαηξ ἐθυηϊοηθτα αιδίτοΥ, ἀαΣθ118, 

ΡῬοβί ἰῃίθυροβίῖοβ ὙΘυβ8. 81 ΑἸΔΊΘΥΠΟΒ, 860] --- 12, ἸὨΤΟΥ ΟΠΟΤΊΠῚ 

οὐ Μίπογυδπι Δ]ΈΘΤΠΟ5, τηδηϊξοβίο γοβροπᾶθπηί ατδίπιου ΜΊπθυγαθ 

γ᾿ πη ΓΟ τὴ [θυ 0 η65,) 878--:).4. 118 Μίηογνα ργϑοὶΐ νοΐ, πᾶ 

ἸΠ0Χ ΟΠΟΥΙΙΒ ἰγίθιι5 Βίσορ ἢ οχϑϑαυίξασ, πος Ἰοοο (849 --- 60) ἀθρτο- 

οαΐαν, ααᾶθ ΔΗ ἰΒίσορ μα βθοιηάδ, ν. 941 564., ἃΡ Αἰίίοα ἀγοθηίαΓ. 

ὙΙ465 πηάϊητιο Θομβγτπδυΐ γα ΒρΟϑ᾽ ΠΟ ηθπη, 46 ατιὰ Δα ν, 814. ΑἸΧΊΤη8, 

80. 61 Ογμοπίος αὐσιΐοος, ργαθοονἀϊοτιηι 7υοητἠ μην [γατιίο5, 

δἴηιο οἵπο οὐγῖϊδ βμγουίθιι5 ἀοὑασοίιανίος, 5ῖνθ, τι ρθάθϑβίγὶ ΒΘΥΠΊΟΠΘ 

τιίατ, οὐ ασοἰιαπίίιι. Νοι ογαΐὶ οὐσ οί μαμπβ Ἰοοιπη σοῦ Αθβοῦγ- 

Ἰθιπι ΤΠ] 115 ΘοΟμ͵ Θοίτιτ 8. ἰθπίατοί, Μ᾽ ίθγθιη ροθίδιη ἀθέοπα αὶ αοοίμ : 

ΤΥΌΠΪΚΘῚ. τη Β56 ἢ ὙΥΙΓ 8116 βϑίη, Φαροπά ᾿ἰδὺ ΤΥ] οἷς ομη6 ΥΥ̓ οἷπ. 

852---06. 4 ΨΦαυγνοπμαιη ἔΠΤΟΥΘΒ. Ἰουἰββίτηϑβ ΟὉ οδιιβὰ5. οχαύάθβοθι- 

68 Βθαᾳιπηίαγ ὙἱΓΟσ πὶ ἰσᾶθ ρυᾶνθβ, ὈΘΙ]Οσα μὰ Οἱ ] πὶ ἴαοο5, ἘΘΥΤΙ 
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- - , , Ν 

8.56 ϑυραῖος ἔστω πόλεμος, οὐ μόλις παρων, 

ἐν ᾧ τις ἔσται δεινὸς εὐκλείας ἔρως" 866 
2 , “5, 2 , , 

ἐνοικίου δ᾽ ὄρνιϑος οὐ λέγω μαχῆν. 
-Ξ Ξ η ᾽ - 

τοιαῦϑ᾽ ἐλέσϑαι σοι παρέστιν ἐξ ἐμοῦ, 
ΞΨ « Ὁ ! γ 

εὖ δρῶσαν, εὖ πασχουσαν, εὖ τιμωμένην 

860. χωρας μετασχεῖν τῆσδε ϑεοφιλεστατης. 869 

ΧΟΡΟΣ. 

ἌΑνασσ᾽ ᾿ϑάνα, τίνα μὲ φὴς ἔχειν ἕδραν; ἀΒ892 

ΑΘΗΝΑ͂. 

πάσης ἀπήμον᾽ οἰζύος " δέχου δὲ σύ. 

ΧΟΡΟΣ: 

καὶ δὴ δέδεγμαι" τίς δέ μοι τιμὴ μένει ; 

ΑΘΗΝΩ͂. 
- " ’ 

ὡς μή τιν᾽ οἶκον εὐϑενεῖν ἄνευ σέϑεν. 805 

ΧΟΡΟΣ. 
»-Ὁ- " ͵ 

806 σὺ τοῦτο πράξεις, ὥστε μὲ σϑένειν τόσον ; 

πϑατῖς ΠΡτοσατὴ ἐξελοῖσ᾽, ἀπο οὐΐαπι τοίου ΟΠ] ἀγαπτεοώσασα 

μαΡιιΐββθ νἱάθίσ. Μιιβρυ. Ηδθγπι. ἐχζέουσ᾽, 4111 ἐχχολοῦσ. Ιῃ 

ΥἹΓΟΣΊΠΙ ἰΣᾺ5. ἰθηδ 65 οδάοτοὶ μηδὲ σχελοῦσ᾽. 

8δδ. δ6 ΝΜ] πιαϊαπᾶππι. οὐ μόλις παρῶν Ῥδπθ ΘΧρομῖξ 

5680]. οὐ μαχρᾶν; το ποὺ 46 ἰθιῆροσθ δοοὶρίαβ. Βϑ]] πὶ οχίου- 

πη ἴμοῖ]6 νϑηΐασιη, ἰδηΐαπη ΠῸΠ δάθββ αἰοϊς, Ηδπο ἰηΐρι- 

Ργθίαιἰοπθ, ἴῃ απᾶπ οἰϊαπι βο ΠΟΘ πη. ἈΒ15856 σἱἀθίασ, βγιηδῖ, αποᾶ 

ΒΘαυαῖαι, Ταΐαχσιιμη ἐόται (ἐότι, ΒΌΡΥΔ 801. αἱ, Μ.). Αρϑπι. 1028 

ἀπώλεσας γὰρ οὐ μόλις τὸ δεύτερον. 

804 εὖ σϑένειν Μ. Ἑπιθπᾷ, βοδ]ῖρον. 
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“ΘΗΝΩΑ͂. 

τῷ γὰρ σέβοντι συμφορὰς ὀρϑώσομεν. 

ΧΟΡΟΣ: 

καὶ μοι πρόπαντος ἐγγύην ϑήσει χρόνου: 

“ΘΗΝΑΩ͂. 

ἔξεστι γάρ μοι μὴ λέγειν ἃ μὴ τελῶ. 

ΧΟΡΌΣ: 
, ᾿ ͵ 

ϑέλξειν ὦ ἔοικας καὶ μεϑίσταμαι κοτου. 900 

“ΘΗΝΑ͂. 
- Ξε ΡῚ ͵ 

870. τοιγὰρ κατᾷσον οὖς ἐπιχτήσει φίλους. 

ΧΟΡΟΣ. 
, Ἂν 2. υ») ΑΡ "δ᾽ ΞῚ ᾿ - 9 "ἢ Ξ 

τι οὐν ἀγωγὰς Τὴ ἑφρυμγηῆσαι χύονι; 

ΑΘΗΝΩΑ͂. 

ὁποῖα νίχης μὴ κακῆς ἐπίσχοπα. 

8601. ὁ8 προπαντὸς Μ. ϑβουθοθαίαῦ πρὸ παντὸς δίς ΑὈτο- 

βομίπιη. Μοχ ἐξεότιν Μ. γογίο : πὐδλλ πλὸ ἐπιροάϊε πὸ πον ἀΐσαηι 

ψιαάο ποῆ ἔαοσίινα 5ἴπι. 

᾿ ν.3 . . . 

810 τοὶ γὰρ χατὰ χϑόν οὐό Μ., ἴθ «αρ5 Θαϊίουθθ ΠΟ 

οἤδηάθυπί, ΜῈΙΠῚ παρὸ ἤθατθ δά δηϊθοθάθηςα, πθαῖο δα βϑαπθη- 

[ἃ ΟΟΠΥΘΗΪΤΘ υἱάθηΐιν, Τ)οαῚ αιᾶθ γ65 ᾿ρϑὰ ἴουσθ υἱάοθαίασ, 

812 γίχης μὴ χαχῆς ἐπίσχοπα 5ιιὶ θὰ οθυίατηῖηα, ἴῃ ααΡι8 

Ῥα]ο στη οϑί Ὑἱποθυθ, πὸπ Οἰγπη] ἀομπιοβίϊοαθ ἘΠ] π05.. ατιδβ 

Ἰοοτιβ δη Πϑίΐοιιβ ἀθρυθοδίαν, 564 ἰηίου οἰν ταΐοβ αππιπὶ ρδοῖὶβ Ρο- 

ΠΟΤῚ ΟΘΥ ΔΙ Ϊηἃ., 84 αᾶθ βρθοίαί ΠΟΥ ΟΔΥΠΘ ΠῚ ΡΥΓΟΧΙμητΠη, {πΠῚ 

Β6]Ποαθ αἰμηϊοδίϊομθβ, απὰβ βῖθὶ Μίποτνα τοβοσγαί. ΝΠ] Ορτὶβ 

Ἡρυτηδπηὶ οοπ͵θοίαγα γείχης, τηοᾶο ἐπίόχοπα ϑθοσπάθμη ἩΘΒΥ ΟΠ 
᾿ " “" 

Β᾽οββᾶτη ΟΧΡΟμἃΒ τυγχάνοντα τοῦ ὁχοποῦ. 
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Καὶ ταῦτα γῆϑεν ἔκ τε ποντίας δρόσου 

ἐξ οὐρανοῦ τὲ χανέμων ἀήματα 905 

875 εὐηλίως πνέοντ᾽ ἐπιστείχειν χϑόνα" 

καρπὸν τὲ γαίας καὶ βοτῶν ἐπίρρυτον 

ἀστοῖσιν εὐϑενοῦντα μὴ κάμνειν χρόνῳ, 

καὶ τῶν βροτείων σπερμάτων σωτηρίαν. 

τῶν δυσσεβούντων δ᾽ ἔχφορος σπορὰ πέλοι" οι 
880. στέργω γὰρ, ἀνδρὸς φιτυποίμενος δίκην, 

τὸ τῶν δικαίων τῶνδ᾽ ἀπένϑητον γένος. 

818---τ8 ΤΟΥΥΔΘ ΤΠΔΙῚΒ 606]1 γἱβ ὈΥΘΥΙΘΥ βισηϊβοδίαν, ἀοὶπᾶθ 

ΠΟῚ Δααϊίαγ, απο 6χ ποβίσα Ἰοα ΘΠ] οοπβαθίπαϊπθ οχρθοΐδυ θυ β, 

καὶ ἐξ ἀέρος, 584 γαγϊαΐα οτδίϊομθ δ δυ 15 υἱβ υθυθὶβ ἀνέμων ἀήματα 

εὐηλίως πτιέοντα Ρδηϊα5 ἀθοϊαγαίασ. Μοχ, συ. 870---18, θὰ απᾶθ 

ΘΙθμαθηίοσιπη θη θἤοϊο ἀθρομΐαν, ἔγαριιτη ΡΘΟΟΤΙΠῚ ΠΟΙΉΪ ΠΤ Ρ͵Ὸ- 

γϑηΐαβ, Θηπη σα, Ηδθο 460 τηομτὶ, ααἰα ὙΥ̓ῚΘΒΘΙΘΤῸ γῆϑεν, 

ΡΓΟΡίΟΙ ΒΘαΘη8 χαρπόν τε γαίας, Ραμπᾶατο οὲ ροίϊπι8 ὄγϑεν 

ΒΟΥ θΘππιπὶ 6586 σἱ 4 θαύαν, Οοίθστιπηι οἵ. ΗΊΡΡοΟν. περὶ ἀέρων ὁ. ὅ, 

4] 58] ΡΟΥΥη88 ὌΥΡ65. αἸοῖς, ὁχόσαι χέονται ποὸς τὰ πνεύματα τὰ 

μεταξὺ τῶν ϑερινῶν ἀνατολέων τοῦ ἡλίου χαὶ τῶν χειμερινῶν. 

8716. 71 ΤῸ] χαὶ βροτῶν. Ἐπιθηᾷ, ϑίδη]. Μοχ εἰϑεγοῦν- 

ταό Μ. 

819-81 ΤΑΡΥΪ ἐχφορωτέρα πέλοις. ϑὶ ἐχφορωτέρα ἱπίογρτο- 

ἰατὶβ αἰϊοπῖον, πῸὰ Ἰηἰ6]]Π]ρῚΓαΥ, ἀπᾶάθ μΠοῸ γοο θα] απ ἤᾶπς τἱτῃ 

Βαβρϑδί, δὲ 56 η5118 θυδαϊῦ ἸΔ Πρ 1551 ΠΉΤ5 ; 51Π Θἴθυ ΠαἹ δὲ σϑηου θηαϊ 

νὰ ΠΌΘΟΥ βίαίαϊβ, ΠῸῚ ᾿π|60]]1σ πῦ οοτηραγαίγιιβ. Ἐθγατη τιιβίϊ- 

Οϑγιιπὰ 5ἰπηΠ1πᾶο, απδθ ν. 878 δα Πουηϊπττη ῬΤΟΡΘΠἾ ΘΙ ἰγδΉΒ ΒΥ ΓᾺΓ 

(βροτείων δπεριιάτων), οἱ ν. 880 ἰδπὶ ᾿Ἰποι]θηΐθ ΘΧ ΡΥ Πλἱττιν (ἀνδρὸς 

φιτυποιμένος δίκην), Ὑ. 819. πο Ἰῃίθυυ τη ρὶ ΡᾺΓ οϑί, Ιίδατιθ βου ρβὶ 

ἔχφορος δπορὰ πέλοι. Μίποτνγα αϊοιϊῦ 56, ῥ᾽] απίασιιπι ραβίουὶβ. Βἰ πηϊ- 

16πὶ, ᾿αβίοσιιπι Πούιπὶ (Ατθοραριίαβ ΘΟΥ Πα τι6 51 ΠῊ1165. 1η(6 Πρ 1ΐ, 

ἀστῶν τὰ βέλτατα Υ. 412) ΒΟΡΟ]οπη (γένος, ἱπροθηΐοβο αοῖμ, γάνος) 

οΥΘγΘ 80 ἱπιργοθοσαπι, 4 δϑὶ τη ]δτιιπὶ μου θάσα πη, υἱοϊηΐα ΠΠθ τα δὴ, 
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»-» Ὑ » 2 ᾿ τοιαῦτα σοῦστι. τῶν ἀρειφάτων δ᾽ ἐγὼ 
» γ , 5 

πρεπτῶν ἀγώνων οὐκ ἀγέξομαι τὸ μὴ οὐ 
μ δ᾽ 5 , Ρ] "“ὋΣ΄ - ! 

την ἀστυνιχον ἕν βροτοῖς τιμᾶν πολιν. 915 

ΧΟΡΟΣ. 

886 4έξομαι Παλλάδος ξυνοικίαν, ότρ. ἀ. 

οὐδ᾽ ατιμάσω πόλιν, 

τὰν καὶ Ζεὺς ὁ παγχρατὴς “Αρης τε 

φρούριον ϑεῶν νέμει, 

δυσίβωμον Ἑλλάνων ἀγαλμα δαιμόνων" 920 

890 ἀτ᾽ ἐγὼ κατεύχομαι 

ϑεσπίσασα τρευμενῶς 

ἐπισσύτους βίου εὐχας ὀνησίμους 

γαίας ἐξαμβρῦσαι 925 

φαιδρὸν ἁλίου σέλας. 

ΘΗΝΑ͂. 

895 Ταδ' ἐγω προφρόγως τοῖσδε πολίταις 

πράσσω, μεγάλας καὶ δυσαρέστους 

δαίμονας αὐτοῦ κατανασσαμένη. 

πάντα γὰρ αὗται τὰ κατ᾽ ἀνθρώπους 980 

ἔλαχον διέπειν. 

887--89 ΑἰΠοΠα5 αἸοῖέ ἁγόθιῃ οὐ 46] οἷὰθ ἀθουτπη ΡΥΔΘΟΟΓΌΓΙΗ, 

Ἰδθίαπίϊατη πσθ6 ΡΌ]ΟΠ ΠΟΥ πὰ, απᾶ8 Δ’ΓᾺ5. 5185 {ποαΐαγ, ΑἸΠΘΗΐθη- 

588 Θηΐπὶ Οταθοίδιη υἱηα]οαγαηΐ ἃ ῬΘΥΒΆ ΠΤ ᾿ΠΟΠΥΒΙΟΠΪθ15, ααϊ ἃ 

ἐθι ]ΟΥ τ Βἰ τη] ΔΟΥΓΟΥ Πα τ16. ΤΥ Πρ] Ομ θτι5. ΔΡΠΟΥΤΟΡδηΐ. 

899. ἐξαιιβούόσαι Μ. ἐξαμιβοῖσαι Ῥαιιν. Ἠθιτ., αποά γϑοθρὶ, 

ααδιηαιαιη 6 ΔΟΥΙΪδίο ὈΥΪΠΟ Ἀιι}15 ὙΘΥθΪ πο Οοηβίαί. ἰηα. 

ἐξαμ βρόξαι, ΘΧΒΟΓΡΘΙΘ, 4ποα ὙΘΥΘΟΥ ΠΘ. ΤῊΪΗΠΠ8 ϑρίαχῃ 510, 



᾿ ῃ 
αντ. α. 

104 

900 

906 

ὁ δὲ μὴ κύρσας βαρέων τούτων 

οὐκ οἶδεν ὅϑεν 

πληγαὶ βιότου « - --- 

τὰ γὰρ ἐκ προτέρων ἀπλακήματά νιν 

πρὸς τασδ'᾽ ἀπάγει, σιγῶν δ᾽ ὄλεϑρος 
χαὶ μέγα φωνοῦντ᾽ 

ἐχϑραῖς ὀργαῖς ἀμαϑύνει. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ζενδροπήμων δὲ μὴ πνέοι βλάβα, 

τὰν ἐμὰν χάριν λέγω, 
͵ ἈΝ ο 

φλογμὸς τ᾽ ὀμματοστερὴς ὕφοιτο 

900---Θ02 Οἱ Εὐγα5 πο Βαρθαπί ρ]αοαίαβ ΒΙ]ΛΆβα 16, 605 

ἀἸοῖῦ τηϑ)ογιπὶ α6]1οὐ]8 ΟΡΡΙΘΒ505 Οὔθ60. ΠΊ8}]0 ΡΘΥΪΓΘ. ϑοά σγουρὰ 

Θουταρία. ΕὙΔῺΖ ὁ δὲ δὴ χύρσας βαρεῶν τούτων. ϑοῖς πραῶν 

τούτων. Ἐογίδββθ ἱλαρῷῶν. ΝΟ; οπΐπὶ ραΐο ΔΡΒοϊαίθ δοοῖρὶ βο558 

ὁ δὲ μὴ χύρσας, τὶ βϑαρεῶν τούτων ἡππραῦπν οὰπὶ σληγαίἔ. Μοχ 

ΡᾶΙοΘμϊδοῦτη ΘΧΡΙΘθαὶ Ἡθυμιδπη γοθθ σροσέπαισαν. ῬΥΟΌΘ ΘηΪπη 

1η16]1 6 χῖΐ ρουϊοάοβ 898---θ0θ0 οἱ 961---Τ72, ᾿ζοτηατιο 917 --- 24 οἱ 949 ---8θ 

ἸΐΟΥ 8586 ΤΕΒΡΟΠΘΥΘ, απδιη]τιδπι) ΟΥΪΠ65 ΠΑΡ ΘΒ 608. ΤΉ ητ5 ὈΘΠΘ 

αἰνιβιῖ, ΠΘα 118 ΟΠ] ΓῺ ΟΟΠΡΟΒΙΓΟΠ5. ΑΥΐθ μὰ ρουβροχῖξ. Υ, δᾶ ν. 916. 

Απαρδδβίοσιιπι αἰ νἸβ᾽ομθτὰ οὐ μ1ὸ δὲ Ῥαββῖτη ἰδοῖτο οουτοχὶ, υϑυρο- 

ΤῸΠῚ γ6] ΘΟΠΪΠΠΟἰΟ τη γ6] ΟΡρΡΟβιζου πὶ ΠΘΧΊΠῚ ΒΘΟΌΙΒ. 

908---906 ἀμιπλαχηματά νιν Μ. ὍΟοῖῖ. Ῥαδῦν. Ῥοβὲ σιγῶν 

Ραγου]αιη δ᾽ ἰηδοσιῖῦ Ἡδθυτη., γοῦθα χαὶ μέγα φωνοῦντ τοοῖθ ἰηΐοτ- 

Ργθίδίιιβ τοὶ πιάσηα βοπαηίοηι ἱ. 6. 48 [ο]ϊοϊἑαΐθ βὰὰ σ᾽ συ απ ἴθπη. 

909. φλοιγμὸδ ομματούτερη φυτῶν τὸ μιὴ περᾶν Μ. φλογ- 

μός τ᾽ Τατη. Οδίοτα ψαυὶ δ ὙΠῚ ἀοοίΐ Ἰηςουργοιδεοπῖθιιβ δὲ θοι- 

7θοὔαγ!5 ἐθηϊαγιιηΐ, ατπιὰ8 ἃρια ρ505 νἱ 688. ΜΙιμ ἀπθῖαπη ποὴ δϑβῖ, 

αυΐῃ ἴῃ φυτῶν τὸ Ἰαϊοθαΐ ορίαζνιιβ αἰίίοιιβ ὕφοιτο,γ, 4πὸ τοϑεϊξαϊζο 

οὐηηΐα μ᾽δπα ουδάππὶ οἱ οαθϑισα τηο]οβία το ππου θα. ὅρον τόπων 

οϑὺ ἰοῦγαθ πες, οἷ. νυ. 849. 6078 

ΔΥΓΒΟΙΟΒΙΟΤ 65. 

: ΔΟΪῚ δπᾶϊτο ἰη ουρυθίδιοη08 
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910 μὴ περᾶν ὅρον τόπων, 
γ Ν 

μηδ᾽ ἀχάρπος αἰανὴς ἐφερπέτω νοσος" 
ἘΡΙΘΟΥ ΦΥ͂, - » 

μῆλα τ᾽ εὐϑενοῦντα γᾶ 
Ν - "2 μ 

ξὺν διπλοῖσιν ἐμβρύοις 946 
,͵ 

τρέφοι χρόνῳ τεταγμένῳ" γόνος - - 

916 πλουτόχϑων ἑρμαίαν 
, ͵ 

δαιμόνων δοσιν τίοι. 

“ΑΘΗΝΑ͂. 
γ ἐρθϑι 59. ! ! ᾿ 

Η ταδ᾽ ἀχούξτε, πόλεως φρούριον, 

οἱ ἐπιχραίνει ; 950 
, Ν μ ! 432 δ 

μέγα γὰρ δυναται ποτνι’ ἔρινυς 
, , “- « -" 

920 παρά τὶ άϑανατοις, τοῖς 9’ ὑπὸ γαῖαν, 
ἘΚΑΝ ) δι τῷ ͵ - ᾿ 

πεξρὶ τ᾽ ἀανϑρωπων φανερῶς τελέως 
͵ 

διαττρασσουσιν 

τοῖς μὲν ἀοιδὰὲς, τοῖς δ᾽ αὐ δακρύων 

βίον ἀμβλωπον παρέχουσαι. θδῦ 

ΕΣ ν .-ν τὸ Ξ , 
912. 18 εὐϑεγνοῦντ᾽ αγαν ξυν διπλοὶσ ἐν βουοιό Μ. 1Πἃὰ εἸπθη- 

ἀαγιΐ ΘόοΡτθθ, ἤδθο 7απὶ ἴῃ ΕἾ, οοτγθοίδ. 

914-16 , 106 ]]Πρτιπῖτι τηϑίϑ]]ὰ : ουϑηΐ Θηΐτη, τι πιούππι οϑΐ, 

ΔΟΥΙ͂Β οαΐηπᾶθ ἴῃ ΟΟΪομΟ, ἃγρθηῖ πὰ ὙΠΟΥΪΟΟ οἵ ΠΟΙ ΠΟ Ὸ8. ἴῃ 

Τμϑιισῖο τηοηΐθ. Ηδβ βιρηϊῆοαῦ Αθβοηυ 5. οἴϊαπιὶ ἴῃ Ῥθυβὶβ ν. 290 : 

ἀργύρου πηγή τις αὐτοῖς ἐστι, ϑηόαυρος χϑονὸς" Ἠθγμίδηπ. [ἄθτὴ 

οατὰ ΜιβοΎαΥΟ ροβὺ γόνος ϑβιρρίθί δ᾽ ἀε. Ῥοββίὶβ οἰϊαπι δ᾽ ὁρῶν 

δαὶ 4118. δαιμόνων δόσιν τίοι, ἀδοτιιηὶ πὰππβ οοἰἶαΐ, ἱ. 6. ἀθαπ- 

ἀδπίϊα ρυονθπίτιβ σαΐππι ἔδοϊαί. 

9117. 18 Δᾶ πόλεως φρούριον 560]. Δάδογ, ὦ ᾿Αρεοπαγῖται. 

Μοχ οἷα ἐπιχορανεὶ Μ. Οὐουτ. ἴῃ Υ͂. 

920 Αρῃπυᾶ 605 ΒΈΡΘΙΟΒ Ἰηἤοτόβατ6. 

921---24 [ΤΙῃ φανερῶς τελέως ποῖ 5ἴη6. οδιιβδα μαθβουτηΐ ΒοίΒΘ 

οὐ Ηαγίαηρ, οὐ φανερῶς απϊάθιη Ὁ Ποὺ Ἰοθο ῥγΟΥβτι5. δ] 1θηπμ οϑῖ. 

14 
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ΧΟΡΟΣ. 

στρ. β' 925 ᾿αἰνδροχμῆτας δ᾽ ἀώρους απτεννέπω τύχας, 

γεανίδων τ᾽ ἐπηράτων 
ϑ3 ὃ - , δὸ ω βυν δ 

ἀνδροτυχεῖς βιότους δότε, κύρι᾽ ἔχοντες, 9600 

ϑεαί τ᾽ ὦ ΠΗοῖραι 

ματροχασιγνῆται, δαίμονες ὀρϑονόμοι, 
ν , 

950 παντὶ δόμῳ μετάχοινοι, παντὶ χρόνῳ δ᾽ ἔττι--ὀ 965 

βριϑεῖς 

ἐνδίκοις ὁμιλίαις, 
- -»" 

σαντα τιμεώταται ϑεῶν. 

ΑΘΗΝΑ͂. 

Τάδε τοι χώρᾳ τήμῇ προφρόνως 

ἐπιχραινομένων 

0356. γάνυμαι, στέργω δ᾽ ὄμματα Πειϑοῦς, 910 

ὕτε μοι γλῶσσαν καὶ στόμ’ ἐπωπᾷ 

Βυβρίοοῦ ὡς ἀμφοτέρως (ἀϊοῦπιπι τῷ ὡς ἑτέρως) ἐπι μἰτ'απιφιια 

ρΡανίοηιν ἑηηροίναη!ί. Ἰ)οῖπάθ τοῖς δ᾽ αὖ χρύων Μ. δαχρύων ΑἸά. 

928 1Τ|ργὶ ϑεαὶ τῶν, μοῖραι. Ἐπποπᾷ. Ηθγπι, Βυθνιίθγ οοπι- 

ΠΘιποΥ 8. ΟἾΒ ΒΌΡΟΙΙΒ,, ΑἹ ΠΟΙ ητη Ὑἱΐδθ οὖ τηοῦτὶ πιιρα Βα 

Ρταθδαμῦ, ΠΙΔΡῚ 8. Δι αἼθτι5 οβθσπιηΐ Ῥάσοαβ, νοθίθυθβ οἵ ᾿ρδὰ8 ἀθδ8 

(ν. 698), 5'ρίαπο οὐ παΐασα οομιποίαβ (Π]οῖραι τοἰιιορφοι μινή μονές 

τ᾿ Βοινύες. Ῥγότι. 810), οὐ βϑπουθ οορηῃδίαβ, ἀπρρθ ἀπ86 ἃΡ 

Ἠοβιοάο ΤΠΘορ. 217 Νορίῖβ Β]ῖαθ. μϑυθθαπίατ. [ἰδαπ6 ματρο- 

χασιγνῆται ᾿ΟΩ ἸΙοθῸ Θὐπιπΐ ΒΟΥΌΥΘΒ θα θη τηλΐγθ δίδθ,, ὨἶΒὶ ἤογίο 

Βίαϊπϊβ ΔΟΒΟΉΎο ῬΆγοαΒ ΝΟΟΙΪΒ πὸῃ ἢ] Ϊᾶ5, 564 ΒΟΙΌΓΟΒ [11586. 

929 --- 82 ὀρϑονόμοι 7ιία {εϊϑιιοηίος ; ΠΘστη. τηϑ]ορδΐ ὀρϑόνο- 

μοι. Ι)οἰμᾶο ἐνδίκοις ὁμιλίαις δ αἰτιιπιααθ μου πϑὲ : οπιηΐβ ἅο- 
Τ118 δίαιιθ οἴππο ἰθιηρα8 ΟΡποχίπτη 6586. αἰοϊξαν ᾿πδέο ῬΑΓΟ στ ΠῚ 

ἀρ υῖο, Οοέθγιπι μέγαχοιγοι Θἷ πάντα τιμιώταται Μ. ΠΙιαὰ Τύτγη., 

Βοο Οδηΐ. οἱ Ὠϊηα, ΘΟΥ. 
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͵ 

πρὸς τασδ᾽ ἀγρίως απτανηναμένας" 

ἰλλ᾽ ἐχράτησε Ζεὺς ἀγοραῖ. αλλ ἐχράτησε Ζεὺς ἀγοραῖος, 

γιχᾷ δ᾽ ἀγαϑῶν 

940 ἔρις ἡμετέρα διὰ παντός. ὁΤ0 

ΧΟΡΟΣ. 
"» η » ’ 5 

Τὰν δ᾽ ἄπληστον κακῶν μηποτ᾽ ἐν πόλει στάσιν 
δ᾽ 5. 4ξι τ ἢ , ᾽ 

τῷδ᾽ ἐπευχομαι βρέμειν. 
- , , τα η -» 

μηδὲ πιοῦσα κόνις μέλαν αἱμα πολιτᾶν 980 

"δὲ ὀργὰν ποινὰς 
, 

945 ἀντιφόνους ἄτας ἁρπαλίσαι πόλεως. 
, “ - , 

χάρματα δ᾽ ἀντιδιδοῖεν κοινοφιλεῖ διανοίῷς, 9850 

καὶ στυγεῖν μιᾷ φρενί. 

πολλῶν γὰρ τόδ᾽ ἔν βροτοῖς ἄκος. 

ΖΘΗΝΩ͂. 

Ὦρα φρονοῦσα γλώσσης ἀγαθῆς 

960 ὁδὸν εὑρίσκεις; 

« 

9359. 40 Ψυῃρθ ἀγαϑῶν ἔρις γμετέοα, ποξβίγα ὑοηοβοϊογιπι 

οοηίοηίϊο. 

942 Ρτίθηῃ τηδ]οραὶ ἀπεύχομαι. 

944 ἘαΙΐοΥγοβΒ υϑοθηίίουοβ δι᾽ ὁργάν ποιιᾶς. ϑ:6ἃ Ργδθβῖδτθ 

νἱδοίαν Μοαϊοοὶ σοινὰς,, οὔπη ἀντιφύγους ἡππρϑπάπτῃ, τί 447 ἀντι- 

χτόνοις ποιναῖσι, ὙΘΥΌΪ5 ἄτας πόλεως ΡδΥ ἃρροβίϊομθτα δ αἸτ5. 

946 ΤΡ} χοινωφελεῖ. Ἐπηθμα. Ἡρυτη. 

949. ὅ0 ἄρα φοονοῦσιν οἱ εὐρἰόχει Μ. ἄρα φοονοῦσαι οἱ 

εὑρίόχουσ᾽ ΜάβρΥ. ἄρα φρονοῦσα οἷ εὑρίόχεις Ηοτιη. οἹΐτη οἱ ὨὈϊπά., 

αποᾶά τϑοθρὶ. ἴῃ οαϊίίομθ Ἠρτπι. ἄρα φρονοῦσιν (ραΥοἰρῖπη}) οὐ 

εὑρίχειν; Ἰητουραποίΐομθ ροϑὺ μᾶηο σνόοοπὶ Βιι0]αΐα, αλδθ ἀτι} 1551Π|8 

Βαπὺ πθαπθ ΙοθῸ δης Πθιῖθο Θομηπιθ δ ηαν, 

, Ἶ ἀντ.β : 
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ἔχ τῶν φοβερῶν τῶνδε προσώπων 990 

μέγα κέρδος ὁρῶ τοῖσδε πολίταις. 

τάσδε γὰρ εὔφρφονας εὔφρονες ἀεὶ 
μέγα τιμῶντες 

906 καὶ γῆν χαὶ πολιν ὀρϑοδίκαιον 
, η η 

πρέψετε πάντως διαγοντες. θθῦ 

ΧΟΡΟΣ. 
, , ΝΕῚ , ! Χαίρετε χαίρετ᾽ ἐναισιμίαισι. πλούτου, 

, 4, 5 Ν ν " « ν χαίρετ᾽ ἀστικὸς λεὼς, ἔχταρ ἥμενοι Διὸς 998 
παρϑένου φίλας φίλοι, σωφρονοῦντες ἐν χρόνῳ" 

“ ς , 

9060 Παλλάδος δ' ὑπὸ πτεροῖς ὄντας ἄζεται πατήρ. 

9ὅ8--ὅθ. εὐφοάναό εὐφρονεό Μ. Μοχ χαὶ γῇ καὶ πολις ὁρϑο- 

δίχαιοι Ἤρττι., χατὰ γῆν γαὶ πόλιν Θοίμ., 6 Ῥυϊθπὶ οοηϊθοίατα. 
Ηοο 7θήππατι, {Ππ4 πὸη πθοθϑβασίαιη. ΟἿ. Ἰβοου. Νίοοοὶ. 41 χρὴ 

τοὺς ὀρϑῶς βασιλεύοντας τὰς πόλεις ἐν ὁμονοίᾳ πειρᾶσϑαι διάγειν. 

Βεοᾶ ν. 966 θεμὸ Βοίμε οὐ Ηθγτ. σάντως, αποᾶ Βαβοὶ Υ͂., ψαὰπι 

ἴῃ ΝΊ. Ἰορσϑῦιν πάντες. 

957 (ἰαμάοίο αιρινὴϊς ορεϊοηίαο, οἵ. γ. 891. χαίρετ᾽ ἐν αἰσι-- 

μίαιό πλούτου Μ. ΑἸζοττπι χαίρετε ΘΧ ψϑῦϑαι δη ἢ οο. ααϊθοῖς 

Ταση. Ναηο να]ρὸ ἐν αἰσιμίαισι, αοὰ ΘΧ 5110 ΔΒ γ10. ῬΟΙΠα8, 

απδπι 6 γδίθυτιπη ἰθβ 0118 ᾿πίθυρυθί 1 : πᾶπὶ αἰδιμία ϑυϊάδο 

Αἰ ἴβαπθ οδὲ μαντεία. δοροβ Θομ πη χὶ 6011. ἩΟΒΥΟΒΙ β]οββα ἐγναι- 

δσιμία" διοσημία. 

958-60 Ῥοβὲ Διὸς νίγρι]α ᾿πίουραπροθαΐασ, γαῖ ϊ8. ὙΘΥΒΟΥΤΙΤΏ 

ἔχταο ἥμενοι Διὸς ᾿πιουργοίδε ομθτιβ Ῥγο]αῖ8, απιαστιτι πα] ργοΡδτὶ 

Ροίοβϑί. ϑ'ϑα θἰϊδηιβὶ 18 ῬΡΥΟΡΑΡΙΠΙΟΥ Θχροηΐ ροββθηΐ, ἰδπθ ΥὙἹΓ- 

συϊαμη ἀο]ομἀδπη) 6556. ΒΘη θη ΔΤ ΠΘΧτΒ ἀοοοτοῖ, Νά {70Υ]ἱ 

ΑἸΒΘμΐθη865 ΟΑΥῚ 6556 αΑἸΟΌΐΠΥ, ΠῸΝ αποα ᾿ρβὶαβ σἱοῖηϊ βιηΐ, 56 

αποᾷ 51} Π]1ὰθ 4115. Βαθιϊδηΐ, Ὑοταπὶ ἸΠ ΟΡ πο Ομ θη δπὶ Υ16- 

Β6]ΘΓ ΠῚ ΘΟΙΙΠΙΘΠἦα886 υἱᾶθο. ΒοΥΡς ΘΟ]. ἡ μένας. Οθἴοσατη σαρ- 

ϑένουσ Μ., οοὐΥ. ἃ ἤοΡ. Οαἰα 51 δωφοονοῦντες ἐν χρόνῳ, ΠΟΙ 

ΘΧΡΘᾶϊο : πᾶτῃ δωφροσύγνη πῸπ ἰηίθυατιμη, 564 ΒΘΙΏΡΟΙ ἰθιηροβίνϑ 

-πππ τ ὴπ 
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“ΘΗΝΩ͂. 
"τ , ΕῚ ὑδλ... οὕς ,, δ᾽ ΘΙ Α ν αἰρετε χυμεῖς" ττροτέραν δ᾽ ἐμὲ χρὴ 

, .-- 

στείχειν ϑαλαμους ἀποδείξουσαν, 

πρὸς φῶς ἱερὸν τῶνδε ττροττομττῶν 1005 

ἔτε, χαὶ σφαγίων τῶνδ᾽ ὑπὸ σεμνῶν 
Ν » ! 

906 κατὰ γῆς συμενγαι 
"] » ͵ 

τὸ μὲν ἀτηρὸὺν χώρας κατέχειν, 

τὸ δὲ κερδαλέον 
, , αὐ , 

στέμστειν πόλεως ἐπὶ νίκῃ. 
« "»“»“ ᾿ « -“ » 

ὑμεῖς δ᾽ ἡγεῖσϑε, πολισσοῦχοι 1010 

970 παῖδες Κραναοῦ, ταῖσδε μετοίκοις. 

εἴη δ᾽ ἀγαθῶν 

ἀγαϑὴ διάνοια πολίταις. 

δβϑί, [ἢ τηθηΐθηι τηΐϊπὶ γϑηΐϊΐ σωφοογοῖντες εὐφούόνως; 90}1. Αρϑτη. 

890 γύναι. κατ᾽ ἀνδρα σώφρον" εὐφούγως λέγεις. 

961-05 ΤΩΡΥ] δέ {ι6. οἵ πρύπομπον. 1ΠΠπ4 οοττ. ῬΟΥΒ., ΠοΟ 

Βεοῃΐ]. ΟἸΐα ροβὲ ἀποδείξουσαν ῬΊΘ6η 6. ἰπίθυριπρθραίαῦ., ἩπηΟ ἔ6ΥΘ 

Ροβί σροποιιπῶν, δποίογθ ἩθυπηδηΠ0, απ] ἰδΙη6} 1056 τη] 6 θα ποὺς 

φῶς ϑ᾽ ἱερὸν τῶνδε ποοποιπῶὼν ἴτε. Νοαπο ἀπθ ταν! Ροίΐοβί, ἀπίῃ 

πδθο πηρθπᾶδ βἰηΐ; 564 ΠΙΠ1] ορῖβ Ἰηβογία οοη)πηοίίΐομθ σε, 6ΘΧ 

ποβίσα ἰπἰουριποίΐομθ. ΒΌΡΡΙΘ ρϑυ οα]ατη. γάρ, ἀπδδὶ βουϊρίππι 

οβϑοῦ ἀλλὰ προτέραν γὰρ ἐμὲ δεὶ στείχειν» σοὺς φ. ἷ. τ΄ σο. ἴτε. 

Υ. «(ἃ Ομοθρῃ. 697 δαποίαίαι Μίπουτνα ἰρϑὰ ἀππιη Ῥ8Ά]1]0 ΡΥ]8 

δρθαῦ (ῃος Θηΐτη Ὑὑδ]οῦθ σροτέραν στείχειν Ῥθπθ πιοππῖϊύ Ηθτπι., 

ἀαδιηαιιδηη Υ6] 510 ἄθα ροιῆρδμη, ρῖΌῸρ6 βιρβοαπθηΐθμι, αποάδτηη- 

τηοᾶο ἄπορα αἴοὶ ροίθϑθ), Επισαβ Ἰα θὲ τηϊηϊβίσαστιπι οἱ Αὐθοραρι- 

ἰδύτιπ ΘΟ αἰ πὶ 5661], 

906 ΤὴΡυΐ ἀτήριον. ὕΟοτν. Βομῖ]. Αἂ χατέχειν 6Χ δηίθοράθη- 

ΠΠΡῸ5. ΒΌΡΡΙ6 ἐν τῇ γῆ : 564 πυΐο γϑῦθο ἀπιπιτὴ θΐδιη 5.510 ἀγα 

ποῖο (ἀπέχειν), διϑποίϊγιιβ χώρας διιάδοῖτι5. ααϊάθηι, ΠΘαῸ6 ἰἈΠΊΘῃ 

νιοβο δααϊίαγ, ΙΒ] τητι5. οϑὺ Ἰοοβ ῬΟΥΒ. 222 54. 

969. τὸ ΤρΑΡυῖ γμεὶς δὲ μέτοιχοι. ὕοττ. ΤΌΤ. 

ΟἿ. 72 ἀγαϑὼν διάνοια ΤΟᾺ Ῥαΐο ΘΧρομΪ ΡΟΒ58 Βομοβοϊοστιπι 
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ΧΟΡΟΣ. 

Χαίρετε, χαίρετε δ᾽ αὖϑις, ἔπη διπλοίζω, τοι 

πάντες οἱ κατὰ πτόλιν, δαίμονές τε καὶ βροτοὶ, 

975 Παλλάδος πόλιν νέμοντες" μετοικίαν δ᾽ ἐμὴν 

εὖ σέβοντες οὔτι μέμιψεσϑε συμφορὰς βίου. τοῦ 

“ΘΗΝΩΑ͂. 
2 » , - - ͵ 

Αἰνῶ τε μύϑους τῶνδε τῶν κατευγμάτων 

πέμψω τε φέγγει λαμπάδων σελασφύρων 

τοοοτάαίϊίο. Αρίθ βϑῃίομίαπιὶ 1Ππιβίσανῦ ὙΥ165. 4]]1αἴο Ἰοοὺ ατιαϑβὶ 

ΑΟΒΟΒΥ]60 τῇ τὲ πόλει μεγάλων ἀγαϑῶν ἀγαϑὰς ἐπινοίας (δότε), 

Αὐἱϑί, δηῃ. 1590. 

918 ΠΑΡΕΪ αὖϑις ἐπιδιπλοίζω. Ηδτπι. αὖϑις, ἐπανδιπλοίζω. 

Ὀἰηᾶ. ἔπος διπλοίζω. ϑουῖρβὶ ἔπῃ, τυπίαϊϊομθ ἔθσθ ππ]1ὰ, 1. 6. 

χαίρετε, χαίρετε. 

916 ΛΒ] ἐυσεβοῦντες. ΟὐοΥν. Ταῦτ. --- ΒίγΟΡΗΪ5. 56Χ ἰῃΒοτε 

Βιηΐ ἸΟΟΙ ΔηΔΡΔΘΒΙΟΙ απΐπητιθ. ΟἸΠ68 Θομβίδης βυβίθιηδίθ δηδᾶ- 

ΡῬδοβίϊοο οοΐο οὐαϊπιιπι, ΠῚ αποα ἴῃ ῥυῖπηο οἱ ααϊηΐο Ἰοθο Δ] οστ τ 

βυβϑίθιηδϑ. οὐίητιη απδίζαου δα] οἰτιγ. Ῥουοδοστιπὶ ἢ ΤΟΙ τα 

ἀἰϊνιβίο ἤδθο οβί, ΥΥ. 895---9000 οὐ 961---12 Βαροηΐ 8, 2, 8. 4 

οΥγάϊηθ5. ΥΥ͂. 911--Ξ24 οὐ 949---ὃθ. ογαϊηθ8 ααδίου θ᾽πῖ5 αἰβέϊη- 

δαπηίαγ. Ῥουοάτβ τηθαϊα, 959---40, 5βἰσαί ρϑυϊοάοστιπὶ ΘΧίθυ Οὐ πὶ 

ῬΑΥΒ ΡΥ͂ΟΥ, ἴῃ 8, 2, 8 ογάϊηθ8 αἰϊνιαἰταν, οβίαπιθ αποαδιηιηοᾶο 

ἸΠαστιὰ. ΘΟΡαΪα : ΠᾶΠῚ οὐὰ5 Ἰηἰξαπὶ τάδε τοι χώρᾳ τημῇ προφρόνως 

τϑβρίοι! Ἰαϊίϊαπι Ρουϊοᾶϊ Ῥυΐτηδθ τάδ᾽ ἐγὼ ποοφρόνως τοὶδδε πολί-- 

ταις, 675 οἸδῦβαϊα γιχᾷ δ᾽ ἀγαϑῶν ἐρις ἡμετέρα διὰ παντὸς Βρθοίαί 

Δ οἸδαβα]ατη Ρουϊοαϊ ααπϊηΐδο εἴη δ᾽ ἀγαϑῶν ἀγαϑὴ διάνοια πο- 

λίταις. 

916 ΤΑΡτὶ αἰνῷ δὲ. Ηθγπι. αἰνῶ τε. ϑ8ἃ μύϑους γ]146 ἔγϊροί, 

Η. 1,.. ΑΒΥΘΙΒ μισϑούς. Ἐονίαββο αἰνῶ ϑέμιστας (οτδοι]8) τ. «-: 

κατευγμάτων», αὐ 890 κατεύχομαι ϑεόπίσασα, 00]]. 987. 

918 5ᾳ4ᾳ. πέμψω . . ξὺν προσπόλοισιν (ξυμπρούπόλοισιν Μ.), 

οἰπιμίαογὶ πιοὶ ηυϊηἰδίγας οοηιίος υὐὐὲὶς αὐάανα. ΝΟοὺ ἀοροραΐὶ ρτπι. 

ΤΌΤΠΘΌΙ φέγγη ΥΘΟΙΡΘΓΘ, 
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ν , 

ἐς τοὺς ἔνερϑε καὶ κάτω χϑονὸς τόπους 

980 ξὺν προσπόλοισιν, αἵτε φρουροῦσιν βρέτας 

980-- 82 ϑησηϊδοό Μ. “απροραίαν φρουροῦσιν δικαίως Θ᾽ Τὴ Χ 

λόχος παίδων, γυναιχῶν. Αἱ λόχος 51 δ οἰνῖπιη ρομιρϑτη τϑίοτᾶ- 

τὰν, Ῥαγεϊθυ]α γάρ οὐ νϑυθιπὶ ἐξιχέσϑιαι οὐ τηοᾶπ5 ἐξέκοιτ᾽ ἄν αυἱά 

Β1Ρ1Ὶ γϑ]ϊηῦ πὸπ 58 115. ἰῃίΠΠ ρίαν, ἴῃ τηθοῦτη ΕἜΥΙ85, ΑἸΔΙΌΤΙΩ 

οϑίογγα θἰϊδιη ν. 48 γόὺθ λόχος ἀοβιρηαίῖαν, Αὐοδθ Τὰτηθῃ οἱ 88- 

Ἰαΐθπὶ ψοθαυὶ βίδίαῖβ, οὐημΐα Ορύμτηθ αϊοία βιιηῦ, [ΙΤδαπθ τηπίαυ! 

Ἰη οΥρι ΠΟ ΟΠ 6 πη δὲ ροβὺ λόχος Ροδαϊ Ἰδοθηδθ βίσθμα, απὰ6 ΗΘΥΊΗ. 

Ροβὲ σρεύ βυτίδων ΘΟ] οοανοταί. [)6 Ἰασαπα ἰρβᾶ ΟἸΏΜΪΠ0 ΑΒΒΘΉΠΟΥ 

ΥἶΓΟ Βιιητηο, αἰ ποαπιθ γουρῶ ΘΟΠΔΘΥΘΥΘ δύ γ6 85 ΠΟΏΠΜ]]ὰ5 465146- 

τα! ἀοουϊ. Ῥυπηθσπι Θηΐπη ἴῃ Ρομρᾶ ΠΟ ΒΟ] πὴ ἔθιηϊηδ8, 5604 

οἰΐαπι υἱτοβ δᾶβββθ ἰθδίαϊισ νυ. 847 οὐ ῬΏ1]Ο, φηοά οηιτῖς ργοϑι5 

ἰΐδον, 8. 20. Τιυτὰ γοῦὸ Εὐϊηγαβ ἴῃ ἢπθ ἔθ α]Δ 6. ἃ Μίπογνὰ Εἰπτηθ- 

πἰάπιΠ ΠΟΠΊΘ ΠΗ ΔΟΟΘρΙ556. ΡΥΘΙΠ Δ ΙΘΟΥΊ ΠῚ [ΘΟ 50 ΠπΠ|01}118 οοηδίαί, (στη 

δΥδαιηθηΐο ἔαθαϊαθ, απο ΑΥΙΒΙΟΡΠΔη15 ΒΥΖΔΠΓΙ 6586 οοηδβῖίαϊ 

(ν. ΒαρΡγ8), οοηβθητπηῦ ΗΥΡΟΟΥ. ἴῃ ν. Εὐμενίδες εν Αἰόχύλος ἐν 

Εὐμιενίσιν, εἰπὼν τὰ περὶ τὴν χοίσιν τὴν Ὀρέστου ; φησὶν ὡς ῆ 

᾿Αϑηνᾶ ποαΐνασα τὰς Ἐρινύας, ὡότϑ μὴ χαλεπῶς ἔχειν πρὸς τὸν 

Ὀρέστην (ἀθθεραὶ διὰ τὸν Ὀρέστην); Ἐυμενίδας ὠνόμασεν» οὐ ααὶ 

Βᾶθο δχβουιρβουπηΐ Ῥῃοίϊα5 οὖ ϑδ'α1485. Ηδθο δ βαρτα βιρηϊβῆοα- 

Ῥαμίμι ὙΟΥ 5 εὐφρονας εὔφρονες ἀεὶ μέγα τιμῶντες, 594. τ68. β,ἂ- 
γἰββίτηα ΠΟ ΒΟΠΠΠῚ βἰρηϊβοιπᾶα, νϑυιηὶ Ρ]Δηΐἶβ οὐ ῬΥΟΡΥΙ5. ὙΘΥΡῚΒ 

ἀθοϊασαπᾶάα ουαῦ. Επιουιηΐ απ ΕἸ ΤΙ ΛΓ ΠΟΙ Π15. πηι δίῃ ἰἰϊῸ 

Ἰοσῦα πὸη ΠΆΡοΥΘ Θομίοπάθιθηῖ, Νιιηθ, ααππη ομμα πάσης χϑο- 

γός δ Επτϊαβ βρθοίαγθ 16 Π ραν, βίαι ροβὺ λόχος ΔΡ (ἰββῖπηθ 

ΔΙ ροίοταῦ : Επμηνοηϊάίος, ἰαίος οηΐην Θα5 οἱ 6586 οἱ υοοαρὶ Ἰη67 

“ουοηι οἱ Ῥαγσοάην σοηυθηϊ. Νάαπι ὁπογιβ (ν, 998---Ἰ1000) ἀπά πᾶθο 

Βοίχοῦ, ηἰβδὶ ἃ θὰ ἀιϊαϊοϊββοι ὃ. Ηδθο ἀποθιιβ νϑυβίθιθ πο] πα 

Ροΐοσαμί. Ποῖπαθ δα ροριαπι οομηγοῦβα, ΥῸ5 δτΐθιη, Οοἶνο5, ἰηατιῖ, 

νἰγοσττη ἔθιμλ παυ τη τι6. ΡΟμρα ἴπ ροβίοσιι μη Θἃ8 οο]ῖθ, Ητ)ι5. Ἰοοὶ 

απΐπαιιθ ὙΘΥβιι5 οχίδηξϊ ; δὶ {165 ἴηἰογοϊ θυ, Μίποῦναθ οὐαίϊο 

οοηβίαθαι {ὐϊπηοίυ 8 ὈΪ8 οοἰοπίβ, Β'οα ἴῃ τὸ ἱποοτία ἰδοπηδιη ἴῃ 

ὈΠΙΥΘΥΒΊΙΏ ποίδγθ 5815 Παρυϊ. (Ναὶ ΒΟΠο]]αβίθβ τηϑίσϊουβ 81 Ὑϑὺ- 

515 Βοἀοοίπι πυπποταΐ, πο οαδα ἐλοίιπι οὐ μή ΠΡΡΆΧΙ ΘΥΤΌΛΘ ΡΓῸ τά 
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τοὐμὸν, δικαίως: ὄμμα γὰρ πάσης χϑονὸς το 

Θησῆδος ἐξίκοιτ᾽ ἂν εὐχλεὺὴς λόχος 
[. ΕΣ [ 

ἔν "πε ὡ: 

παίδων, γυναικῶν, χαὶ στόλος πρεσβυτίδων 
͵ -" 

φοινιχοβάπτοις ἐνδυτοῖς ἐσϑήμασιν 

986 τιμᾶτε, καὶ τὸ φέγγος ὁρμάσϑω πυρὸς, 
[) ΕΤῚ Ὑ “ ο Ὁ ͵ Ἀ 

ὁπὼς ἂν εὔφρων ηδ᾽ ὁμιλία χϑονὸς 1080 
ν 2 -" 

τὸ λοιπὸν εὐάνδροισι συμφοραῖς πρέπῃ. 

ΠΡΟΠΟΙΜΠΟΙ. 

Βῶτε δόμῳ, μεγάλαι φιλότιμοι 

Βουϊρίιπι 6558 ραΐο. Τοίι5. δηΐτη ροηαθὺ βοΠμο] αβίοβ 116 ἃ ϑηθίο 

ΕἸογοηίίηο Εδγηθβδίδηο, ἤθάῖπθ ]]ππὶ που σουβϑη απ ἴῃ 1115 

ΠΡΌΥΙΒ ΠΟ Θχίοί. δὶ δυριιηθηΐαμη δύ αποα ἃ ν. ὅ606 (584 Βυΐὰ8 

Θα 0115) ἀδαπθ δᾶ ν. ΤΥΥ (144) πυπηογαΐ {υ]ππθίτο 8. ο μὲ ϑ΄, αποᾶ 

ὙἹῚ ἀοοῖϊ ἴῃ σι β' ταπιαῦθ πο ἀοΡοραηΐ : ΒΘα. 7 Πϊπηῖστιη 60- 

Ἰο65. 1108, ἴῃ ααἰρθι8β ἀθβαμῦ νυ. 882 --Ο644 (551---61ὅ). Τίοτη 

γν. 194--- 828 (159---86), φὰϊ ἃ} 1ἰβάθιῃ 10 }}15 ἀρβαμπέ, ρα θαμῃ ἴῃ 

ΟΘΠΒΙΠ ΠΟ ΥΘηϊπηΐ, Τίδατιθ 51 γουβὰβ 128 (181) οἱ οδῦ {γϊπιθίου 

ρκδ', ν. 189 (142) ἁαΐοιη {ὐϊπιθίου ο . ε΄, πὸπ δτὰΐ ΟἿΣ ΊΘΒΘΙΟΥ 

ΒΒΡΙΟΑΥΘΙΣ ἴῃ ΠΟΒΕ5 ΠΌΤΙΒ 05 ὙΘΥΒῚ5. ΘΧΟΙαΪΒ56. : δΙη ολγ 

ΒΟΙΊΌΘΙΟ ἃπΐ ψο]οραΐῖ, δαὶ ἀθρθοθαῖ. Νϑαὰθ ἴῃ ῥτοχίτηβ ρ]αγα 1116 

Βαρυΐῦ αυδηι ΠΟάΪΘ οχίδηϊ, απδιηαιαπ ἰοοο 140---Ἰ7ῖ (148 ---ἹἸ 77) 

ΠΟῸΠ ππάροϊπ, 5664 ἀποάβοϊμη {ΥἸΠΙΘΊῸ5 ἰπΠ65586 Βίαϊαϊς : δι ν, 149 

(152), βἰο βουιρίαμπη ἴῃ Εν, ἰὼ ἰὼ παὶ Διὸς, ἐπίκλοπος πέλειγ Ῥτὸ 

ἰγϊπηθίσο μαραϊί, οαπίϊοὶ γαϊουθ ἃ ΕἸ ρΡμΐοα πὸ Ρουβρθοῖα, Κ'Θα 

βαὶ Βαροσηιιθ ἄθ ᾿ἰβὲϊβ πῈ]]Π[π5 ΡΥΘΕΣΪ ΒΟ 0115, απὰθ ἃ Τϑιηθῖσῖο 

ΤΥΙΟ]Ιη1ο βοσιρία 886 ΡΟ ὈΠΠἰΐον βἰαϊταϊν ΤΙ ηΔοΥῇ,) 

988---ϑδῇ ΒΡΙΟΟΥ δτόλοις πρεόβυτίδων 6011. ν. 847 : δῖ 

ἐνδυτοῖς ἐόσϑήμασιν 6886. γοβιίϊπηθηΐα αἀὰθ ΟΥ̓Παΐι8 οᾶτιβα Πα ΠΣ 

Ηθστη. τὴΐϊ πο ΡοΥβιιαβῖῖ, [οῖπθ τιμᾶται, ϑαργα ΒΟΥΙΡίΟ ε, δὲ 

εὐάνδροιόιν Μ. 

988 8)6ᾳ4β.- Ηπυϊο οἀπίίοο ΟΠΟΥΙ ΠΟΙΘὴ ΡΓδοβοσρίαιη ἴῃ Μ,, 

Β080]. δαποίανγις αἱ προπομιποί, ΡοΙβομάσαια. ἴπάθχ μᾶροὶ ΠΡΟ- 
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Ν τὸ Ὑ ὃ ς..,9 ., -»ὝἬὟ 

Νυχτος παῖοθες ἀπαιόθες, ὑπ ξευφρονι πτομπᾷ. 

990 εὐφαμεῖτε δὲ, χωρῖται. 1085 
»- {Ξ Ν᾽ ͵ 3 ᾿ 

Γᾶς ὑπὸ χευϑεσιν ὠγυγίοισιν ἘΉΥΣ 

τιμαῖς χαὶ ϑυσίαισι εὐχαι περίσεπται. 

εὐφαμεῖτε δὲ πανδαμί. 

Ἵλαοι δὲ καὶ εὐθύφρονες γᾷ 1040 στρ. β΄. 
- ΝῚ - , 

990 δεῦρ᾽ ἔτε, σεμναὶ, τῷ πυριδαπτῳ 

λαμπάδι τερπόμεναι χαϑ᾽ ὁδόν. 

Ολολύξατε νῦν ἐπὶ μολπαῖς. 

ΠΟΉΠΟΙ. ΑὉ 815 ποῃ ἀϊβοθαάθπάμπηῃ θϑί, Οδυιηθη αἶα. ἃ ἄθ8θ 

ΤΩ ΗΒ ΣῚΒ. ΡΟΙ]5. (απαίτιοῦ ΥἹΓΡΊΠΘΒ ἀρρηφόροι Τ ΘΙ] ΟΥ̓ τ ἔπι Δ Ὁ 

Ηδγροονδίίομθ Ρ. 48 δἰ βαπθ, Μίηθυναθ βαοοσᾶοβ ΠΟΡ1Π1 Εἰθοραία- 

ἀδυιη φΘΏΘΥΘ δία ἴῃ Εἰγιη. Μ. ρ. 8580), αδ ροιρᾶπι ἀποῦπίὺ 

οὐ ἴδοθοβ υαθηΐίθβ ρυδοίοσιιπθ,, αὖ Μίπουνα βαρτᾷ φργδθαϊοανῦ. 

ϑϑαασπίαγ οὐ ΕἾΙΥ115 Αγθοραριίδο, αὶ πομάππι ἀΡ᾿θυιης (ν. 917) 

οὐ ἴῃ πο ΡῈ] 6 ΠΟ ΟΧὶτΘ ΠῸῚ ροβϑιηΐ. Εδὺ Πδᾶθο ρουρδθ 1111π|8 

ααδηη ἄθα ἴῃ ρῬοβίθυιιπι ΡΟ ]Π] θέαν ατιᾶ81 Δα πτη ὈΥ ἴϊΟ. : Δ ΠῚ ΟἸΠΠΘΠῚ 

1Π8πὶ ὑγθαπι ἴῃ ΟΥΟΠ ΘΒ ΠῚ ΕΠ Π556. ἃ ὙΘΥΙ 5111} ΔΌΠοτυτοί. 

988 ---ϑὸ βάτ᾽ ἐν δόμωι Μ. Ὅουτ, 611. Τοϊμᾶθ παῖδες 

ἀπαιδὲς Ῥοϊϊι5. οὕτη Ηδυπᾶπηο ρμμοίϊαο φγαπάαουαθ, 601]. ν. ΤΙ], 

ααδη] ΟΠ 8}118 ργοΐοβ ργοίθ σαγθης ΘΧΡΟπθμάτπη νἱάθίαν, Μοχ 

ΠΡ ὑπ’ εὐϑύφρονι πομπᾷ, ἴονΐδββθ 6 νυ, 994, αποᾶ 1,. Πἰμᾶοτῇ, 

οὐ δὲ χωρεῖτε, ἀπο Ηθγτη. ΘΡΥΘΡῚΘ Θηθηθαν 6011]. ἩΘΒγΟΙ. 5. Ὑ. 

χωρίτης οἱ ϑἴορι. ΒΥ. 8. Υ. χώρα. 

992. χαὶ τιμαὶδ χαὶ ϑυσίαισ περισέπται τύχαι τε Μ. Ῥυϊὰβ 

καὶ ἀο]ονῖς Ηοτιῃ. (δέον νδυὶθ ἰθηίαία βιιηΐ : περίδεπτα τυχοῖσαι 

Μυβρυ. Ηθυπι., ἴῃ τύχαι Ἰαίογο εὐχαῖς ὁοπΊ. ϑομποθιι,, ΠῚ 4]1Ὰ. 

Ῥγοχίπηθ δα ᾿1ΡγῸ5 δοοθαϊδ, αποα ἀδθαϊ] 60]]1. ν. 892 οἱ ΤΠ οί 15 

ΔΘβοΏ 1686 ρα Ρ]αἰόμιθιη 46 στ ρ. 11 ρ. 888 Β γουθὶβ ϑεοφιλεῖς 

ἐμὰς τύχας. 1)6 ἴογπια [Θμϊηΐηϑ ν. δα ν. 780. 

9ο9ῦ---ΟΥὙἮἨ ΤΗΡτὶ δεμν αἱ; πυριδάπτῳφ. Ἡδττη. ἱπβοστῖ σὺν. ΜΙΝ 

Ροβί ΝΑῚ ϑχοίἶββθ νυἱάθίαν ΤΆ]. ΜΟΧ εῖ λαιμιπάδι (ἀδι ἴῃ Μ. 

ἃ. τηϑητι ΤΘΟΘΗΪ ἴῃ Υαβιυσα ΒΟΥΙΡ 12) ἢ σοι Βροπαϊαοαπι πιιΐδη- 

ἀαμὴ Θϑί, Ροίϊπι8 οὰπὶ ϑ'οΠμοθιηδημο βουῖθᾶμη σπεύχᾳ, απαπὶ ΟἾΠῚ 
- 

1ὃ 
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Σπονδᾷ δ᾽ ἐστὲ πανευμενίδες ϑεῶν 

Παλλάδος ἀστοῖς" Ζεὺς ὃ πανόπτας 1045 

1000 οὕτω ΠΠοῖρά τε συγκατέβα. 

ὁλολύξατε νῦν ἐπὶ μολπταῖς. 

ἩΎπι. λάμπᾳ (ψποᾶ οδββϑί βἐΐ}) δας οὐπὴ Οοίμ, λαμιπῷ (αποᾶ αὐυἱᾶ 

δῦ ποὴ β8 18. οοηδβία). Ποῖπᾶθ ΠΡγὶ χαϑ' ὁδὸν δ᾽ ὀλυλύξατε. 

Ἐπιθμα, ΒοΙΒβοηϑᾶθ. 

998 σπονδαὶ δ᾽ ἐό τὸ πῶν ἐνδαιδεό οἴχων Μ. εὖ ἰα16 αυἱᾶ 

δια. 56}0]., 51 ααυϊᾶθπη 6718. δαποίαϊο μετὰ λαμπάδων δ πὰπο 

ὙΘΥΒᾺΠ Ρουθ, ΝῸΠ 581185 1ῃ16]]Πρὸ θυ μη1 ἰπἰου ΡΥ ἰδ ΠΟ ΠΟΤῚ 

ἍΡὰχ ἴῃ ΟἸη6 ἰθῃρ8 Οὕτὴ ᾿πτηἷπθ ἰδθαάδγατῃ ἴῃ 56 θ18 (ΕἸ γ]α- 

τιιη}) ῬΆΠΔ415. οἰνιθιβό, ΑΠΙ ὅπονδαὶ ΘΧΡομπΐ ἐϊδαίίοπο5. υἱά- 

αὐϊα Ββἰαίαβ, ΠῚ5. ὙΘΙΡΙῚΒ ΠΘα]ῸΘ ΒΘΗΒ5. ὨΘΟῚΘ ὨῈΠΊΘΙΤΙ Οοηδβίδηϊ. 

Τίδαιιθ Ἰοηρθ ἃ ΥΘΙῸ ἈΡΘΥΤΆ5586 νἱαθῦιν Ἠθιη., ααἱ ΗΒ ΒΕΥΥΔΙ8, 

ν. 994 βουϊρβιὶ ἵλαοι δὲ καί τᾷδ᾽ εὔφρονες γᾷ, ἀαὰπη ἢᾶθο ΡῬοίϊα8 

δ γουβιιπι 5 Γορ ϊοπι ΟΟΥΥσ πα βἰηῖ. Αα βϑηϊθηίϊαιη αποᾶ αἰα- 

πο, το (6 ατιὰ ἰπίου Ψογοπὶ οὖ Ῥδυοδη ΘΟΠγΘμἶββ αἰ Γαγ, 

τηδχῖτηΐ ΤΟ ΠΙΘΗ ΤΙ ἔ 556. ΡῈ 8. ΝΟΙΠΘΙΙΒ τι δα 15ῆαί, σᾶν ΘΟΥΥΙ- 

ΡΙοπάστμῃ οϑύ, αποα οἐβοϊθίαν, 51 απ νοῦ βθαπθηΐθ οοδ]θβοδΐ δαΐ 

ἴῃ χαὶ τυπίοίαν, τὸ ΟΙΚΩΝ βυθδετιθηαα. νοὺχ ᾿ποπόβυ!αθα, απδὸ 

Υἱχ ἃ]1ὰ ο586 ροίθεῦ αυᾶϑ ΘΕΩ͂Ν. 8.64 οἴϊδιη ἐνδαιδὲς ΟΟΥΤ ρΡἔττη 

εβδί. [Ι͂ἢ ρτδϑίαϊίΐοηθ δὰ ΑΡτηθ ΠΟΘ Ργοΐα]Θγατη ΘΟΙ ΘΟ ΣΆ ΠῚ 

σεμναὶ δ᾽ ἐότε καὶ εὐμενίδες ϑεοί, πῦσιο Ρτορῖτ8. ἀοοοάθπάθιηι νἱᾶθ- 

πὰ δ ᾿θτοσατη βουιρίπσαηι, απὰ ἀοουγδίϊτιβ ἱπβρθοία ὅσπονδαι- 

δεστοπανενδαιδεό ἴπ46 νἱϊατη ΟΟμΠίγαΧ 586. ̓ ητ6]]Πρσθ8, αποᾶ ᾿ἰργὰ- 

Υἶτι5. ᾿ς γὰβ νγδαιδεό ᾿ἴογανιῦ, ΟΠ οσΒ ἴῃ ἢἥπο ἔλθαϊδο 1ᾷ ργαραϊοδί, 

αο ΟΠΊΏΪΒ ἀθι1ὰ ἰοπαϊῦ, οἱ αποᾶ βιρτὰ Μίποσνα ἀθοϊαγανοσδί, 

Νοοίϊβ. Β]1ὰ5. ᾿ππρ] Δ Ὀ 1165 ΑΥΠΘη ΘμΒῖθτι8. 18τὰ Ρ]αοίάα πατηῖπα ονἃ- 

ἄθγθ. Ηοῦ ρδοῖο ἄθογιμ, ὅπσονδᾷ ϑεῶν, οἰϊἴδϑοίπηιν δβί, οοηβθηξίθῃ- 

Ρα5 ψονθ, τϑρθ ΟἸγιηρῖο, οἱ Ρᾶγοᾶ, απᾶθ ψϑίδγιι πη ΠΌΑ ΠῚ 

ΡυϊηοΙραύαπη οὐ πο, 

999. 1000 Ιἰρυῖ παλλάδος αὐτοῖσι ζεὺς παντόπτας. Ὅοττ. 

Μαβρι. οὐ Ηδθυη. Ποῖπᾶθ ργὸ βρομᾶθο οὕτω ἀδοίγ!απι ἐς τάδε 

τη] οθαύ 1685, Ὑ άθ ἰαμηθη Αραμ. 104 οἱ 117. 

--- ῬῬῬῬΡῬῬΌΕΕΞἕϑεειαε.-- 
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ΝΟ ΘΙΓΟΓΌ ΠῚ ΘΟ ΘΘΟΙΤΒ. 

Ῥτγο]ορΒ. 

Ῥυίμῖα ΡΥϊτηστα ἄθοβ ΟΥ̓ΔΟΤ] ΡΥΔΘ51465, ἴὰτὰ οοίθτοβ απ|ιὶ Π)6]- 

ῬΒ15. οΟΙΘθδηΐαν 4605 Θοιηρτροδῖία [οι ρ] πη) ̓ πρτθαϊζαν, Υ, δα νυ. 20. 

τ 8.08, 2). 816... 8. 8.4... 84, 4. 

Ῥγίμία, ἰβιγοσθ αὐξοηϊζα, πᾶυταΐ απδθ ἴῃ ἰθηρ]ο υἱάουῦ, 

τ 6 γε 0, 

ν. 36 ὅ. Ἵ. ΠΣ: ἥ: 4 (ὅ ὃ). 

ΑΡΟΙΙΟ Οτοβδὶ Μογοαγίαση ἔαραθ οοιηϊίθαι Δ 41. Υ. δὰ ν. 94. 

γΥ. 66 ὃ. 4. ὃ. 4, 8. 4, ὃ. 0. 

ΟἸγ δοπηποδίταθ ἀπηργταὰ ΕἸΥΙΒ. Βοιη ΠΟ] ἴα πὶ ΘΧΡΤΟΘταί. --- 

στὰ ἀουυθηεθι5. ἀπαβὶ οο]]οαοαΐίαν, ΓΥ'. δᾶ νυ. 108, 148. 
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Ῥαγοάτιβ. ΡΥΊΟΥ. 

ΒΊΓΟΡΒΑ 1 ν. 146---151 ΞΞ Απί. 1 ν. 152--- 1871. 

--- - - τ Ξ ο. ὁ 

ἘΠ ΘΟ ΞΘ 55 

5 Ὸ 5  5---:Ξ:Ὁ3 ω ὁοὦ 

ο. π-}ἘἊῪ π  ὺ - 

150 ἘΠ ΠΟΘΙ" 
Ὁ εΞ δ. -ϑ τὶ -- οὔ ον -- 

δίσορμα ΠῚ νυ. 158 ---108 ΞΞ 

ο -δοο -ου - -- 

ο ---  --ῳὧοο -- ο -- 

160 Ὁ, οστ΄ ἘΠ -Ξ 

5 Θ᾽ ὦ Θ᾽ ἘΠ 

ο. -οο--- ς-. ὁ -- 

οοοοουοοοο -- 

Βίτορμα 1Π νυν. 170 ---1τ8 --Ξ- 

ΘΟ,“ δ΄. -- δ... 
' 

' 
ΟΡ -- Ὁ 

ο 6 ὁ οἱ 

οΟΟ ' ο ο ο 
' 

οὗ -- 

-᾿. .ο - .ο- - 

᾿ριβοάμιτη 

- δὴ ἑ ὃΟὅβᾳὕ.0-- 

Θ.--- Ὁ -- 

ΞΟ 5. 

“Ὁ - ον 

Φ' Ξε τος 

ο -πο - 

Ὁ. -- 

.-οὐ͵οόο -- .ς.---ρο - 

οἹ Ι ο [Θ 

ῬΙΙΠΠ]Ὴ. 

ΑΡΟΙ]ο ἴῃ ΕἙΙΙΑ5 ᾿πυθῃϊξαγ. --- 

Υ. δα τυ 195: 292. 

γ΄. 378 2, ὅ, 

ΑΡΟΙ] 15 σατω ΕἾΧῚ18 αἸζοσοδιῖο, 

γ-: 197 ϑυτδὲ ΚΣ 3,8. δ, 5, :3: 8. 3. 4. 8, 8. 



ΤΣ 

Οτοβίθϑ οὐ ρᾷπ110 ροβὺ Επγῖαθ Αἰ θπ85 δα ἰθηρίατη ΜΊποῦνδθ 

Ῥο]ΪΔ 418 νϑπηϊαηΐ. --- ΕἸσΤΙ τη Οδῃίϊοτη. -- Ογοβίεβ Μίηθγνδθ 

Δυιχ πὴ Ππηρ]οταῖ, ΕἜγΔ6 υἱοίπηδιη ΒΙΡῚ οὐἱρὶ ροβ886 πϑρϑηῖ, 

Υ. δᾶ νυ. 2584, 2ῦ8. 807. 

γ. 235 10 (2, 4, 4). 10 (4, 4, 2). 

ν. 255 2, 2. οοῦὺ --,ὁ - 
τσ πΠπΠΠ 1 ἐπὶ 

ΠΝ τ Ὁ ΘΙ 

--οὔοὧὐῦ ὁ --- 

ν. 259 9. ὦ -ἡθ αἱ -- --. -- ἘΞ 

ΡΞ Ξ ΞΘ’ Ξ-: Σ-ς- ΞΕ, 

5 τ ὅ.-- Ὁ) “-ϑῦνΞξε ΕΞ 

νυν. 9200 9 -- ΞΞΠΡΡΠέΠἘΘΟ ΞΘ τ ὦ -- 

. - Ξ- {5 95: ἘΞ 

οου--οο6ο -- ὃ Θὺ -- ὁ -- 

ΠΗ Ἐνοὸ “π-π ιὸ όοΠὲ πῆ όΨῤΨἘ]ΦἁΦπΞΠ ;-͵πἝσ πο έἘΕ ΞΘ - 

οοσυ-π ὸ -- ο σοῦ ὺ -- 

Ἐν νυ νεῖ τ τ δὲ 
-- - ,υΥὐ --- -- οὺ πὸ - ἘΞ 
Ὅ, Ξ- δ᾽ ποθ ρ΄ Ὁ -τ Ὁ - ΕΞ ἘΞ Ὁ, 

το 70 34..8, --- --- ὦ..-- ὁ -- ὁ. -, ὦ - ὃ -- 

-. οὐο--ο - Ο οὐ -τ- ἘὼὦἋὐ -- 
Ὁ, τ... ὧν ---- 

ο-͵ὴσοο -- -- -- ΞΘ ΟΣ Ὁ 595 

ο -οοο -- --- -- ὁ - Ἐοὦ-- υὐ -- 

ὥυε  ο  ΞΞΞ 

ἘΞ ΘΟ ΞΞ- Ὁ -ΞΞ Ο - -τ:ὦὺ .5 

γι 577 4, 4 2. δ᾽, "ὃ,.. 3. 4, 4. 

Ῥαγοάᾳππ αἰίογα. 

Απαρδοβίὶ νυ. 807--- 821. 

9.2: ΡΈΕΕΡῈ 2, ὃ. 
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Βίσορμα 1 νυν. 822-880 -ς- Απαῖ. 1 ν. 881-- 889. 

ἘΞ ΞΞ Οὐ ΞΕ τὺ οὐ Ξϑθ.-- 

Π: 

"τ ΡΠ ΠΕ 

Θ 

Θ 

ο-- ς - 

Θ 

ο 

Ό᾽ -- --,σοοὖ᾽ό - - “ὁ 

825 Ξε πο 9. “Ξῶς 

-- - . Ξ ὁ Ξ Φς Ξ ο΄ τὰ τον 

ΠΡ 5. -ῷὸ 9, Ὁ 

οὸ Ὁ Ξ τοῦ ὁ - Σοὧ ὧδ α', ΞΞσ 0 -- - 

-͵ο -,οο -ο - 

330 -οποπο-π τ ὺ -τ ὁ -- ὁ 

ΒΕ ΌΡΠμα ΠΟ ν. 840 ---ὃ48 --Ξ-Ξ Απί. Π ν. 849-- -857. 

--,οοποο-ζοὸο - -- ς-- 

--κοοοποου-π ου --ο’τσο.ῦ - - 

ποῖ ἘΞ ὦ Ξε --Ξα 

-οο - οο-πι ον ποὸο͵οποῦὸο -- 

πε τ ὡΞ- Ὁ τ 9- ΘΟ πὰ 

345 οϑο ποόοοῦ - 

το, πῶσ Ὁ κ--- 

ὧϑν πτᾧὸ ς 8, ἐν" 2 - 

5 ὁ 59. ἰδ τ Θ᾽ ἿΞΏ Ὦ Ξ- 9.1, .Ξ 

ΒΌΡΒἃ 1Π ν. 858--3561 ΞξΞ Απί. 1ΠΠ ν. 862 ---ϑθὅ. 

Ι Ι | ] Ι ο ο Ι ο ο | Ι 

πῆς οι, πὰ 

ΞΕ 
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Βέορμᾶ ΙΡ̓ ν. 866--872 - Απύ, ΙΥ̓͂ ν. 8:18 --879. 

ον υ -π͵ι πὸ π᾿ ῦὺ -- -Ὠὁὺὐἡ -- «ς«- ὁ - 

ΠΡΩΝ τ ἘΣ 

ΞΕ ὙΞ -- ἘΞ 

--! ὁ οὐ ὁ οὐ ἜΟ  πρξου --- δὲ- 

δε δοῦν το δ γα 

ΞΟ -- 90. -- ὅδ ὃ -- 5 

- πὸ ὺ -,, ,Ἕυ - 

Εριβοάϊαση ΒΘΟῸ 1. 

Μίπογνδ, δ 1{15 οὐ ΕἾΥ115 οὐ Ογαβίθ, 8586 ἡπάϊοθβ ἀδίιγα ΠΊ 6556 

Ργοδιρθίαν. Υ. δὰ ν. 472 566. 

γ.380 9 (2, .4,.83). 9 (8,4, 2). 

9(8,4,2). 12 (4,4,4). 1.(8.4). 12 (4,4,4). 1(8,4). 9 (8,4, 2). 

12. (6, 0). 12. (6. 0). 

ΘΙΔΒΙΠΉΠΤΙΗ. 

ΒΌΤΟΡΠΑ 1 ν, 478---484 --- Απΐ, 1 ν. 488 ---491. 

ἀπ ον πἀνρ πἶν τως ἐν 

- ὁ -- --οὧ-πἰ| -πο-ποπ-ποὺν -- 

480 -“- ὺ -- . --ἰὸο -- 

ΞοίοΣ - ον  -ΞΞ δ᾽ - οι 9 -- ς τ 
-“,͵Ἕ.οοσυο--.ν»ν -- ἃ 

πο ον πῶτοωο - ...1 Ὁ Ξ ὁ6..5-οἰ--. 
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Βίγορμα ΠῚ ν. 492---408 ---Ξ Απί. ΠῚ νυ. 499---δ08. 

- ου -πὸ -τ Ὃ,ὁἋοὁ - 

-͵΄ο -τ ,Ὠὺυ-πὸ -- 

- .ου -- ὸ -, ,οῳο͵ο - 

495 -.ο--͵᾿ -.---,οὐ- ὺ -. ὁ - 

--ο -,Ἕὺ- ὁ -- 

--ο -ποῦοὸο -- 

-,,|͵᾿ο πο πο πος -,ὼνυ --ὁἍὁ --,,ο͵σο - 

δίσορμα ΠΙ ν. 8060---ὅ518 --Ξ Απί. ΠΙ ν. 514-- ὅ21. 

-,οο -τ ὺὐὺ-- ὁ - 

Ξῖ τ -- τς -- 

εἰδν εν ψι 6... μὰ 

{τε ἐτοῖν κι ἈΝ 

510 -- .υ-.υἍ.Ἅ -, ὁ “-- 

-,᾿οο-π οὐο-- οὐ -,.οὸο -- 

πὴ Ξ . 

--’οόῦνο - , ὁὺ--ὺ -- «ς---.,οὁυο --9ὁ -- σ᾽ 

Βίσορμα ᾿Υ̓͂ ν. 522---527 --- Αηΐ. ΤΥ ν. 828---538. 

Ὁ Ὁ ΕΣ τ ς᾽. Ξε. ὦ ----  ὃ--.--ὄ ὁ -- ς- τ σις δ ες 

. -- πἀπἕποπιπλ π--. -- 1: 

ο--,ὺυ -- -ς-- ὁ-.ῤ’ο’--Ἠὀο.ὐο - 

525 ο-Ξ-ο-π᾿ὸ -ο-τ-ο -- ὈὨὁ - 

ο ἘἘΠΠΡ.-.--ο--ο-- Θ 

--οο-οὸο -,ὁὸὁ -- .-τοο σ-- ὁ -- 95. 
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Εὐριβοάϊμιμη (θυ 1. 

Ῥοβίᾳψιδιη Μίηογνα διαϊθης τη ἔθοιϊς υϑυβῖθτιβ απδίζπου οἱ ααΐη- 

π δαὰΐ απδύϊπου οἵ 18 ἴθ 185, ΑΡΟ]]Ο βαρουυθηῖϊ ΟΥ̓! ραίγοοϊ- 

πϑίασιιβ, Εασαθ σθὰπὶ 46 ἔδοΐο ἱπίθυσορδαηΐ, οὰπὶ ἀρ !ηθ 46 Τὰ18 

ἀϊβοθρίδηϊ, Υ. δᾶ νυ. ὅ42. ὅ80. 087 544. 

Υ. 843 9... 8; 

Υ- 551 5,2: 8, 8. δ: 58. ΕΥΒΘῚ 2,8. 

Υ. 583 Ὁ... 9: ὅ. 6.6.5: ὃ. ὌΡΘΣ Ὁ; 0;, 2: 

σὐσδαιιθ ρασίθ δϑβϑθῃηςθηΐθ, ΡΥΊΟΥΘ βυβίθμηδίθ Μίηθγνδ 1πα]οϊ τη 

Τηϑ{{{π|0, Α]ΐογο οασδα Ἰπαϊοαίαγ. Ηοο 510 αἰ νΙαἰταν : ΡΥ Πητι πὰ Ρδτΐθβ 

ΑἸτογοδηΐαῦ, ἀατη ἡπᾶ]ο65 βϑηΐθηί88 ἔθυπιηΐ, ἀθϊηαθ ΜΊπθσνα Β.π|Πὶ 

ΘΔ] ] τη Βθροηϊΐ, βαβταρία δ᾽ οι πη πατηθγδηΐασαιιθ. ϑθααταν 

ΘΡΙΒΟΟῚ οἸααβι]α, ΟΥθϑβ ΔΡΘαη 5. οταῖϊο. Υ,, δᾶ συ. 089. 744, 

Υ, 844, 4, ὃ. 

τσ Ὁ Α..4..5. Δ4...8. 4. 

ν- 68: 12.(4;.2. 4. 15 (ὦ, 4, 4. 15 06... 15 (6,6) 
(8,.3..85;8) (2,2,2. 2,2.,2). 

γ 729 49. Ὁ; Ὁ, 9: 

᾿ριϊβοάϊπαμη ααδγίθμη. 

Θαοα Θριβοάϊιτη απᾶγίαμη σγοο0, ἱπηρ]1οαΐατη οϑί ὉΠ οσὶ οδη 1οἴ8, 

α4αὰθ ΠΟ βπηΐ βίδβιτηδ, 566 5ίδβιπηοσιπι Ἰοοατη ΟὈἰ ποτ υἱαθηΐζαγ. 

Ιῃ Πδο ἔΆθ1]846 ρᾶγίθ, βίνθ ποὺ, 5ῖγβ 8110 ποιηΐηθ Δρρο]]δηᾶα οϑί, 

Επγῖαθ ἃ Μίηουνα ρ]δοδηΐιγ, οἱ 1146. ααϊάθπι οαππηΐ ᾿γυῖοδ, Πᾶ60, 

ῬδΟΙΒ. γουβῖθτι8 Θχοθρίϊβ, ἰδιθῖοα οὐ ἀπαρϑθϑίϊοα. οὐηηΐὰ ΡΙΌΠπη- 

(δῦ, Υ. δα νυν. 796. 848. 900. 916. 

5: ἘΠ ΎῪ 4 (3:3.,.2, 4) σ᾿. Ἂς: 1... 14.(8,3;.4.. 4}. 

Κ5. 1. 11 (4, 2, ὅ) ἃ. Α. Π. 11 (4, 2, 5) ἐν. 
12. (9,9, 5,9)45. 12. .(4,.4,4γ). 12 (83, 8, 8,.8) ἃ. 

ΒΡ ΒΥ 8 (5;2}5ὴ 2.3 ΑΤ 8 ἴ2,.2: 2: 2) δὲ. ΚΒ. Ι: 

8 (8, 2, 8) 8}. 

ἈΞΦΙ11: 812;2..2, 2)8π. Κῃ.. ΠΙ. 8.(8;2, 8). 4 8. Α. ΠΙ. 

10 
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750 

755 

805 

810 

ΟΣ 0 

Ο ῶ ὁ ὦ 

ΒΙΤΌΡΠΙἃ 1 ν᾿. 

ΞΡ πὰ τ ΤῊ 

ἐμεῖς τ ἐξοιζεεν 

ἘΞ ΠΣ ἘΣ ΓΟ τ Ὲ 

ΕΣ γε τ. 

πὸ ἘΞ δ - 

ΠΕ ύν, τοῦτο δολι αι... 

πὸ το" 

τας ΉΤΑΝ ΚΣ 

ΕΘ τ ΌΣ 

τ ιν: 5. 5 

σοῦ ὁ -- 
Εἰ οὐπαὐ δι. στα νεϊ 

ὃῦ ὦ - ὃ ὁὸ 

-- τὸ σῦν. 

οϑ 

145---58 --- ν. 718---1860. 

Βίχσορμδ ΠΠ ν. 801---818 --- γ. 828 ---887. 



890 

930 

ΒΊΓΟΡΒΑ 1 γν. 888 --- 894 

--,.ρὖ 

-- ὁ 

--ἣ᾽ὸὺἅἅυο. 

- ὁ 

. -- ὁ 

ΞΕ 

-- ἠ ὁ 

ΒΌΟΡΒΑ 1 

ἘΞ τ 

- ο 

-ου 

ΒΌΌΡΠα ΠΙ ν. 981---9600 

| 

Ὁ Ὁ᾽ Ὁ 

| 

Αὐι.1 

Απί, 1 ν. 941 --- 948, 

Απί. ΠΠ ν. 978 --Οο7 

ν. 9017--010. 

128 
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Εχοαα5. 

Μίπουνδ {γϊτηθῖσοβ ΡΥ αρ δαί ἔογίαββθ 18 οοΐομοβ, ν, 977 864. 

ΒΌΌΡΒΔ 1 ν. 988---990 - Απί. 1 ν. 991---998. 

«“υο-ποοπ-ποοπ-ὀ -- 

-ιἴος- ,η͵Ὧοοὐ-ποο--οο- - 

Ξ.- Σ-- πο ῷ (ὁ -α’- κἰς .-Ξ 
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ΑΠΡΕΝΌΑ ΕΤ ΟΟΒΒΙΘΈΝΘΡΑ. 

ΑΟΘΑΜΒΕΝΝΟ. 

Αα ν. 2 ΤἸίοστπη ἦἄθ Ποὺ Ἰοοο ἀϊοθηάπτη αβϑί, αππιιπΠΔ ΠΟΠΠᾺ]]ῸΒ 

γ᾽ θαμη, πο ἰπίθ!]θοία δαποίαςοημθ τηθἃ, ΡΒασάδη τῆΐϊῃὶ ᾿πίρθυ- 

Ῥγθίδιομθμη ἰγΡαϊ58θ. ΕἸΧΟΌΌΙΤΟΥ αἸοῖς 56. ἃ αἷ5. Βογαμη ἸΔΌΟΙΌΙΙ 

ἤποπη Ἰδιηαπάτπι, ρο᾽ ἀππμαθ (ρογοηηῖὶς ΗΠ. 1,.. ΑΒΓΘΠΒ) ουἱρίϊαο 

ἰοηιφιιιἀϊνιοηι, ρθίεσθ. Αα μᾶθο γϑβρίοιῦ ν, 8 χαὶ γῦν φυλάσσω .. 

Ὑ. 17, δ᾽πονγθηΐθιη ἃ ΟΟΠΟΪΟΠΙΒ ΡΥΙποὶριατηαιιθ ἰγδη 5] αἴ] 0} 6 

τη] ΠΊΒαπι6 σα{115 ΙΔ θογη θη, 6] 1] μπῇ 6586. ΘΟ ΠΟ660, 

11 ΘΒ ΘΗΝ. ἀνδρολή μην᾽ ἀνδρὸς ἔχουσαν λῆμα. Τη46 Μοίημθκο 

ἀνδρόβουλον ΟΧχ ἱπίογυργθίδίιουθ ὙΟΟΙΒ ἀνδρόλημιον ΟΥ̓ΠΠῚ 6886 

ΒΆΒΡΙΘΔΙΙΣ, 

17 ἐχτέμνων, απο Παρθηΐ Υ. ΕἾ,, ππᾶνυ]ῦ Η. ΠΤ. ΑἸ γθη5 

(ΡΒΠ]ΟΙΟΡῚ Καρρ!]. 1, Ρ. 228). ΜΙῺ ργδθῆχιυμη ἐν- δαμιθθμ αὶ νἱπὶ 

ΒΑΡΘγΘ νἱἀθίιι, αὖ ἐγ-δαχρούειν ν. 612, ὉΡῚ δαᾶάθιη Ἰθοίϊομΐβ γαυϊθίαβ, 

ἐμ- βοήσαντες ἐπ᾿ αὐτοὺς ὥρμηδαν ΠΠΉτιο.. 1. 99. τὺ, 94. 

19 διαπονουμένου, απο4 τῊ]Πϊ βιιβρθούπτῃ ογαΐ, πητιδη ατ1Π}Ὶ 6586 

ἴῃ δεόσποτουμένου 8ἃτηΐο6. ΡΘῚ Ἰἰἰθυαβ τὴ τηοητς ἀοο ἰββίτητιβ οἱ 

δου 1ββίπτητιβ ΠΡ ηθυ, [ἢ θαμᾶάθιη οοηθοίασαμη ποίαις Μ. Βομ της, 

22 ---ἂἀὸ Τηϊ(οη]θοίομθβ ἰοῦ ἰοῦ τοοίθ νἱάοίαν ΗἩδυηδπη δὰ 

Βυπ8. ἸΟΟΪ Ἰηϊζατη τρίγαχίθβθ, οὐ γ8 ἰρβᾶ τηοίτιβ δὲ 80Π0]10 δεὶ 

διαστήματος ὀλίγου ἐνταῦϑα, εἶτα ἀνα κραγεῖνγ ὡς ϑεοσάμιενον 
κ , 

τον πυρόον. 



126 

Αα 26 Ῥγδοβθῃΐ σημαίνω, {πὸ ΔΡΒθηΐθπι γθρίπϑτῃ Ὁ] αἰταΓ, 

ποη οὈδβίαί ξαΐασιπι αὐτός τ᾽ ἐγῶγε φροίμιον χορεύδομαι. Ἡδθοο 
Θηΐπὶ γϑυθα ΠῸῚ δα σημαίνω γοβρίοϊαπ, 568 84 ὀλολυγμὸν εὐφη- 

μοῦντα τῆδε λαμπάδι ἐπορϑιάζειν. 

1-99 ῬΓΟΪΟΡῚ αἰνΊδῖο. ἘΣΧοΥ ππτὴ ὙΘΥΒΌΤΙΠΙ βθρίθηῃ γ6] ροίϊτιβ 

Β6Χ οἱ οἰδιβιϊα απδίθυ δ ϊα οἰγοπιη ἀδηΐ υθύβιιβ Ὀ18 4 θυ 5 ἄθημο8 

(4, 8, 2. 4, 8, 2) Ρᾶιβᾶ, αὰᾶὯθ6 ρμοβύὺ ν. 21 Ἰηΐθγυοθαϊξ, ἀἰβεϊποίοβ. 

Οὕοβ ΡΥΙΟΥΘ Ἰοθοὺ δχρθοίανοσαί Ἰρθα5, 8]6ΥῸ βϑ!αίαίῦ; Ὑἱρι!] γα πὶ 

ἰδ 6118 πδθηϊΐβαιιθ Ἰἰδθίοβ οδηΐαβ ἸΔΟΥ τη 6 πιθγοθάθιη ορροηϊῦ:; 

γοΐο αἰγαμηα 8 Ἰοουπι ἰθυτηϊηϑῖ. 

Αα δ, 1. θ, Ἰερθ : ᾶἄγθβ δδσίδβ. 

θὅ ἐν προτελείοις τοοΐθ νἱάθίαν 80110]. ᾿πίθυ ρυθίαυ! ἐν ταῖς 

πρὸ τῆς ἁλώσεως μάχαις. Οἵ, ν. 08 τελεῖται οἱ ϑοιποίάθνπι 

δαποίαϊοηθιη. 

09 Ιπῃ ὑποχαίων οἱ ὑπολείβων ῬΥΔΘΡΟΒΙο βιρηϊῆοαῖ Πᾶθο 

Ροβίθα (οὖ 8670) ἢθυϊ. Ηρτοῦ. 1Π|, 169 ἕνα ὅφι γένεα ὑπογίνηται; 

μὲ δοὐοίος τὶ δ οΥ οβοονοΐ. 

Αα ΤΙ (ἴτπο 72) 1. 2 Ἰδρβ : {Π|π|8. ἑθυτηϊ δι! οηΐβ, --- ᾿ἡτέτην 
6888 τὸν μὴ τίνοντα, Θυτι τ ποὴ 80] νἱξ Ῥοθηδιι, ταπ]ζαπι, ἄθθῖ- 

στα, τηθοῦπὶ βίαιαϊς ΑὮΥΘΗΒ ἐ. ἰ, Ιἄάθτα ἰδιηθη ἱπϑῖαν ἀτέται, αποᾶ 

1η οΥΡρυθίδ Σ : τ ] 118 6. Τητη Υ] ΟΡΘ ΠΟ οἵ απᾶϑὶ ΒΟ] θη ᾿ΠηρΡΑΓ6Β : 

ὙΘΥΘΟΥ Ὧ6 5ῈΡΕΠ15 ἀπιᾶπὶ γΘυἶτι5. [)6. ἐουτὴδ θυηϊαῖπα ἀτέτᾳ Υ. δᾶ 

Εὐπηθη. 750. 

τὸ ϑουροπάσμ ἰόχὺν [ σχήπτροις ἰσόπαιδα νέμοντες » Θ᾽ θοἴο 

Ἰηἰουργθίδιηθηΐο ρθάθβίσὶ ἐπί, οὖ γϑύβιι ργοθμηϊαοο τοϑααζο. 

18 Νοη ρορῃϊίοὺ δαποίαι!οπβ, 564 ἰγδπβ]αϊο 1118, αὰᾶ Ἰαθίδτῃ 

εὖ απδβὶ βουϊάαπη. [αν Π}]}18. ΘΟΥΡΟΤΙΒ βρθοίθη. φυλλάδα γορανῖῇ, 

Δ]ϊατη ΘοΥΥθο θη Βυδᾶθί, ρῥγορὶαβ δα ἸΙΡγόστιπὶ βουιρίασδμι δοοθ- 

ἀθηΐοια. ϑουθοπάθπμ Ἄρης δ᾽ οὐχ ἐνι χλωρῷ. Νοίΐπμη εβὲ χλωρόν 

ἸΙΒΌΓΡΑΥΙ 4ἀθ ἔλα ρΊθιι5. ᾿τητηδ αι 18. 

79. 84ᾳ. ϑβονίβοπᾶπιη τί ϑ᾽ ὑπέργηρως, φυλλάδος δὴ χατα- 

χαρφομένης ; τρίποδας κγτὲ. Ἠδθο Θηπΐπὶ Ἰαίοπὶ ἴῃ Μοάϊοθὶ βοτίρίαγα 

τἰϑιπεργήρωσ. Οοπ]αποίίοπο τὸ τἴλειν, ἀαϊα Ῥγϑροθᾶϊε ὃ τὸ γὰρ .. 

γ. 16. Μοχ ἡμερόφατον Μ., φιοᾷ ΑἸγοηΒ ἀπθίταῦ ἢ 6χ ἡμερό-- 

φοιτον Ῥοϊΐα8 ἀυδιὴ 6Χ ἡμερόφαντον οΥίππι 511. 
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90 τῶν τ᾽ ἀχραίων τῶν τ᾽ ἀγοραίων ΑἸγθηΒ, τῶν ϑυραίων 

τῶν τ᾽ ἀγοραίων Ἐπιραν. Ηοο γϑὺὶ βἰ πη] πηπτη. 

40---108 Ῥαγοαὶ Δηδρδθϑῦ ἀποθιβ βυβίθιηδιβ οοηβίδην νϑὺ- 

ΒΌΠΙΩ ὨΠΙΠΊΘΙΟ ῬΔΙΡι5, ΡΟΥΘ οΥπὶ αἰΒροβιθοηθ θυ το νᾶγϊδίῖβ. 

ΡῬΥΙΟΥῚ Β611 ΤΥΎΟ]ΔΏΙ ἰηϊ1α οὐ Οδιιβὰβ γθροίπηί, δἰΐθσο (ν, 72 544.) 

ΒΘῃΘΟύα 15. τη8]8 ΑἸΙΘΥΠΉ Π11, ΟἸΓ5. ΒΡ65 τηθίαβαμιθ 5105 βρη βοδηΐ, 

ῬοΥΙΟΟῚ γϑυύβϑ ραγοθμΐᾶοο ΟἸΒΕ Πρ τι 7, 

-“--- --ις 
ΕΝ Προ δ ρΠο  ΠΠΓ' Ροὺ 5... 

Νβ“- ,-----.--.ο.ο.ὄὄὕ.-ὄ 
------ πα »--ὸοΕέυνΨἔὌουὍἘοὌοόι.ἌἔἜ  ΠὋΠὺὀἔ0γῳὌἭω--“--- 

104-06 ΑΠΥΘη5 ἐχ τελέων, 501]. οἰωνῶν. ἴῃ δαμάθπι βρηΐθη- 

ἔϊδιη Μ. βομπαὲ ὁδίων . . ἐκ τελέων. Οιδθ οοη͵θοίασαθ 51 νϑυῦδο 

Βαηΐ, Βθηπθηί8, 510. Βουὶρία : ἔτι γ. ϑ. χ' πειϑὼ, μολπᾶν δ᾽ ἀλχὰν 

ὅ. α.,) ἸμοΥ ΡΥ αν ΡΟΒ515 : αὐδίο οηΐην απφινῖα ἐἰΐα αἰοϊητίιις ἢ άπι-- 

οἷαηι ἡ ἐπϑρίγαηί, οαποηαϊ αμΐοθι οἵην (νἱγδοίουθτη 1Π|᾿Ὰτὴ ἀαδΠι 

ΘΠ] οατα τορι) ἀοίας ηϊθα. 

114 Τῃ δϑῃάοριη βϑηϊθηςδηι ΑΠΥΘῺΒ βθοσκόμενοι λαγίναν, ἐρι- 

κύμονα (μα τα ἐριχυμαδα) φέρμα τε, γένναν. 

189 Βδροπθ τόδ᾽ εἶπε, θχ ΑΘβοΠ νυ] πι88. 

191-200 ἐπσιϑυμεῖν, ψΟΟΘΘΙῚ ἃ {ΓΔ ΡΊΘΟΥΙΠΙ τιδ Δ ΠΟΥ ΘΏΘΙΏ, 

6Χ ᾿ῃἰουργθίδ 0 η6 ὙΘ Ὁ] ὀργᾷ Ὑγ6] ροίϊπ5 ὁργᾶν οΥαμ 6558, τϑοίθ 

γἱἀθηίαν βἰδίϊθθδθο Αὐγαΐαρ ΠΙΠμοΥ 411. ΔΑΠΓΘῚ5Β ὀργᾷ περιοργῶς 

ἐπιχυρεῖν ὕ ἐμις. Αἱ, γγυδθίθγαιιαπη. απο Ρ] 11 Ὰ]15. ΡοΟί τ85. ΠΠΊΘΙΊΙΒ 

Θχρθοίαίαν οὗ σοοΐβ ϑέμις τιδιι8 Δαν ΘυὈ18115 ἀπ ῖπι5 οβδί, ΑΡΙηΘΙΏΠ0, 

ααπιπι βιαςτη δπαϊίο Δ] ΟΠ π 5 οὐϑοι]ο ἡθοάτπ ΟΡ 15 αΥΔΘΟΟΓ ΤΩ 

ΔΉΪΤΩΪΒ. ἸΟατιααΥ, πο ροίοϑὺ ἀϊσθυθ βΒοοῖοβ Γρῃϊρθηΐαθ ἱπηπηο]1ο- 

ΠΘΙῚ ἢδρίταῦθ, 56α 115 (85 6586 1ἃ ἴδοθουθ, αποα δοὸβ ἔδοίιγοβ 6586 

ΡΙῸ οοτῖο παρϑί. Ἐουίδββο οργᾶν περιόργως (ἀπὺ περιοργῶς) ἐπι- 

ϑύειν ϑέμις. Νάτη αἵματος ὀργᾶν ἐπιϑύειν ἰάθιη οδὲ απο ὀργᾶν 

αἶμα ἐπιϑύειν, οἴ Ποο. ψουριπὶ οἰΐαιη ἀρπα Αὐἱδίορμαμθια,, ΡΙαί. 

1110, ποῃ τησ]ίαπι αἰ ουὲ ἃ ΒΠΏΡΠΙΟΙ υϑύειν. 

Αὰ 212 ΟΟΠΙΠΘΙΠ ΟΥ̓ ἄα οὐαί Ὁ, ΜΠ οομἠθοίαγα αἰῶ τε 

παρϑένειον, ὨΜΙΘΥΙΒ ΒΟῊΪ5, Βοπίθηϊα, αὖ Τὶ αὐ]άθιη νἱάθίαν, 

οἸαπαϊοδηίθ, 

282. 838 ΑἜΥΘΩΒ πρὸ χαιρέτω οἱ σύνωρον ἄταις, σι πιαϊὶς 

ΘΟΉ οἴη. 
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Αἃ 261 1. ὅ ροβῦ ,Αἴμοβ δἀᾷοπάστη ᾿ποη8Β Μϑοϊβίιβ ἴῃ 

ἘπΡοθα (80}0].)" --- ὕοῖθα φρυχτὸς δὲ φρυχτὸν ἐπεμπεν, ἴῃ 4αῖθιι8 

ΑΒγθὴβ οβθηᾶίς, ἀϊοία σαπὲ αὐ ἄγγελος ἄγγελον ἔπεμπεν : 4ποί68 

ΘΗΪΠῚ ΟΌΤΒΟΙ ἴῃ δίδίοηθη ρου θηΪΐ, ΔΙ πὶ ΟΌΥΒΟΥΘὴ Θχοῖζαΐ, σέμσει. 

᾿Απ᾿’ ἀγγάρου πυρὸς δᾶγονθ!α] ον ἀοοῖρίθπάτιπη 6886 υἱάουαπὶ ΥΥ Ε]], 
οἱ Καγϑί. 

268 -- 8 ΦΨυβίο ἱηροηϊοβίαβ ΑΒγθηΒ πόντον ὥότε νωτίδαι 

ἰχϑὺῦς, Ρίδοε8. βρθοίδίουεββϑ Ἀρρίηβθη8 τηᾶρθϑθ ΑΘΒΟΒΥ] ἱπιδρίηϊ, αὐ 

αἸϊοδπὶ ποῦ Βοηΐϊο, μιχροχομψότερον. Πόντον νωτίδαι ποιὰ τνἱᾶθο 

ΟἿΣ ΠῸΠ Οὕη ΑΡΥΘΒΟΒΪο, Ῥούβοηο, ἨρυμδηΠΟ ΠΟ ΡΥ ΘΠ Σ ἐόγσα 

ηιανγὶς ἰθηθγ 6, οἰϊδυη ἅρβαιθ ΕΠσὶρ 418 Ιοοο ῬΒοομ. θὅ4, δὶ ἐδιηθη 

ἐνώτισεν τοοῖα ραΐο ἀρᾷ Ηδβγοβίθμη οχρομπὶ τὰ νῶτα περιεόνέπα- 

ὅεν. ΑΡΥΘΒΟΒΙ ᾿πίθυργοίδεομι [ανοῦ Ἰοοῖβ 27ῦ---78, παῖς ἀητΠ6- 

[ἰο8 : πη) Πδπημηδθ 5015 ἰηδίαν τᾶ ΟΟ]] βγη ΟΡΡΟΠΙΪαΣ ἃ 

4πᾶθ παπᾶ 511Π|1118 τη ὰριιατη ΡΙ ΔΏΣΕΙ Θτὰ ἐγ ηβ 10, ΤΌ ὑπερϑοροῦσα 

πεδίον ᾿Ασωποῦ τοβροπᾶοί γϑυθὶβ πόντον ὡότε νωτίόσαι, εἰ ὁϑένουσα 

λαμπάς ἀοοοί πο τηπίαπάαμη 6886 ἰόχὺς πορευτοῦ λαμπάδος. 19 ]- 

ἄθπὶ 4αϊ ργδθιηϊ ἐπαηΐαν σϑύβιιβ ἄπο, 278. 14, οοπῆτντηδηΐ, αποᾶ ρΡοβὲ 

ΤΒΙΘΥΒομίθτῃ οὖ βομηθΙ ἀθυγίπιιπὶ βαβρίοαῖαβ ούᾶτη, δηΐθ 2θὅ θχοῖ- 

αἰββθ ἅτποβ νϑίβιβ, ααἰθβ ἰρηθ8 δοοθμάθθδηίασ, Ηπῖο Ἰἰδοῦηδθ 

οἰϊδυηητιηο ἀϑδιρηδηάππι Ραΐο ἔἐγαρτηθηΐαιη ἃ Ηθβυμϊο βουυαίαισα 

(πεύκη) προσαιϑοίζουσα πόμπιμον φλόγα, ὨΘΑΙ6 ἈΒΒΘΠΓΟΥ ΑΠΓΘΗΒΙΟ 

Πᾶθὺ νϑυθὰ ᾿ἰπβούθηϊ ἰηΐο 202 εἱ 208, αυἱ γνϑυβιιβ τ ῃὶ ἀτοῖθ 

ΘΟΒΆΘΓΟΘ σἱἀθηΐισ, Ἀοοραϊέ αποᾶ ἀρ Ιᾶ΄δ6 ἰρηΐθαβ ἴδῃ ν. 200 

αἰχογαῦ, οὖ διῃριῖον ἰρηΐπη Θπαυσγαϊϊο ἃ ἰουα ἄθιητπὶ δι 0:6 

1πο1ρ 1. 

280 Θαΐ Βιπο νϑυβιιπὶ ἱπίθυροϊαΐαση 6856. οοπίθηαπηΐ, νἱάθῃ- 

ἴα σλέον τῶν εἰρημένων ᾿ἱπίθυρυθία στ 3}]08 ἀπᾶτῃ βαργὰ ἀϊοις. 564 

ουδίοθβ ἀϊοαηίαν Πδηητηλτη ΔοΟΘη ἀἾ586. οἰΐδιη τ] ΟΥ̓ ἢ αδΤη 581 

οταπί : οἵ, 1506. ὅορῃ. Απί. 215. Ετίδπι Αγ Θη5 μππο γϑύϑιιμ ἔπ Θ[Σ, 

288 Βθροπθ ὥτρυνε ϑεόμόν, απο πὸ ἀθθθθαπι παιιδτθ, 
Φυϊὰ Ἰαϊοαὺ ἴῃ χαρίζεσϑαι ποῖ ἴλο 116 αἰχουῖβ. ΑΠΓΘῚΒ βιιβρί δα Σ 

ΧΕΙ 886. σουθιιπὶ ργϑθοιτι χαλίζεσϑαι, ποῳίίφονε. 

281 ἦ τ᾽ ἐόχηψεν δοοῖρίθθαιη μά εἰ ργάθοορς [εγεϑαίμν (ει 

ρῬεγυθηϊοναιί ἵν Αὐγαοϊινιαθιιηι), ααατη 6886. γουθὶ ὄχήστειν Υἱπὶ Υ. 281 

ἀοσοί ρ]ασθβαῖιθ ἰητουργθῖαβ πὲ θ]]χϑυτιηΐ, 
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292 ἄλλος παρ᾽ ἄλλου σληροῦσϑαι ἀϊοαπίαν, πο γόμοι, απο 

ΔΡδαγάστη οβδοί, βθ λαμιπαδηφόροι : οἵ. Επτ, ΤρΡΗ, Ταῦν, 298 

πολλοὶ δ᾽ ἐπληρώϑημεν ἐν μιχρῷ χούνῳ, πὶ Ἰοοὰ5 ἄοοθι πο γοὺ- 

βάστα οἰΐδμη 46 ποιηϊηΐθιι8 ἀβαγραχὶ. Νοαπθ ἴῃ ποιηϊηδίγ!5 ΒΘ Θ- 

ἄσπι, απϑιηαπδμι 6Χχ ποβίγα 4ΙΟΘμαῚ ταίΐοπθ βΌΠΘΕΥ: Θχρθοίαθδηΐαγ : 

ν. Κυᾶρεν τ. συ. 1, 45, 2, 8. 51 αὐ4 τασίαπάμππι, Ροβϑῖ8 σαρ᾽ 

ἄλλος ἀλλου. 

800. 7 ΑἸγΘη5 ἀνδρῶν χαδιγνήτων τέχγων φυταλμίων ; παῖδες 

γέροντες, 1. 6, ἡ μὲν νέοι ἡ δὲ γέροντες. 

811 - 18 Ῥοδὲ τεχμήριον Ὑἱγριϊα, ρΡοβί σάλον Ῥίθπθ ἰῃΐου- 

Ραπρομηάθμη, βου θθπαιϊπμαιιο ἐν δ᾽ αἰχμαλώτοις, αὖ ογδῖίο, τροῖθ 

ΡῬτοορθαδί. 

822---2ὦ0. ροϊριθπᾶα γϑυβιιατη ἰγαηβροβίεῖο, ἄρ απ αἰχὶ δὰ 

824, οὐ απᾶπὶ δ ΑΒγθηβίθπι δποίουθιη τοίου ΔΘ ΆΤΩ. 

821-29 ποῸὴ ΟἸΒΟΙ ΤΟΒρομθηΐ ΟΠΟΥ γουββ απδίζπον. Τἴὰ- 

46 διηΐθ 828 γϑύξβιιπι Χο 1556. ΒΌΒΡΙΟΟΥ,, ἴῃ 6110 τηϑ]Οστπ ἐϊπη61- 

ἄοταιη πηθηϊοπθ ἰπθοία ρουροραῖς τὸ ὃ εὖ χρατοίη, αὖ ΟΠΟΥῸΒ 

Βαρτα αἴλινον αἴλινον εἰπὲ, τὸ δ᾽ εὖ νιχάτω. 

2817 -- 888 Μοαϊαμη ᾿π}π|8 ΘρΙ 50 1] Ἰοοασι ομίϊηθί ἱρηϊατη 

Θμδυγδίίο, 201---98, ὙοΥβιιβ ἀθοθμὶ (4, 2 ΒΌΡΡΙ]ΘηαΙ, 4) θα η 

γοΥβιι5. ἰοίϊοιῃ (4, 2, 4), 46 αογιηι ὙΟΒΡΟΠΒΙΟη6. βιιργα ΑἸΧΊΠΠΙΒ. 

Ῥτοχίτηιιβ ἀθηῖο, 279---88, αἰνιαϊταν 1η ὈΪ5. απϊηατιθ ὙΘΥΒΊ5. ΡΟΥΘ 

Ἰηΐθ 856. ορροβίίϊοβι ϑ'ϑαππηίαν ἰζθυιιηὶ ΥΘΥΒ5. απἴπηθο (2, 9); 

ἀοῖμαθ ΟἸγίἰδοιηηοβίσα δα μουμη Ομ υβα ατι05 ὙΘΥΒΙΙΒ ῬΥΟΠαἰϊαΐ, 

αὶ οὑμπη ΟΠΟΥ ΤΌΒΡΟΠΒῸ ἰθυπαυίο ἃ] ΐππὶ ααϊηϊοπθιι οἰ βοῖαπί. [ἢ 

ΘΡΙΒΟΑῚ παλτο ΠΑΡ 65. ρυϊτητα ΟΠ ΟΥ̓ ὙΘΥΒΊΙΒ. ὈΪΒ ἰθγη 05. οἱ ΤὑθρΊηδο 

ΤΟΒΡΟΏΒΙ ΠῚ ααδίθυ δ πιπη; ἔπτη 5] ΟΠ ΟΙΩΥ ΓΠΐδπι, οὐπι5. απαίίπιον νοΥ- 

ΒᾺ5 ῬΥΪΟΥΘΒ ΡΓῸ τηθϑοᾶο ΠαΡΘμαὶ βπηΐ, ἀθοοθιη το] ατ, 201---θ0, 

ΘΠΟΥ 7απ απ ϊαη 5. οἱ ἱπουθ αι} οαπῃ τορῖηα οΟἸ]]οαυίπτα, ἀἰν!άπῃ- 

ἰὰ ἴῃ 2, 4, 4. Τίθιη ἴῃ δρίβοαϊ! ἤμπο Ἰοοῖιβ αἱ ὉΥ018 Οαρίδο 

᾿ππαρίπθηὰ ΘΧΠΙΡεῦ, 299---810, ΡῈ ἀπᾶβ ρουϊοῦοβ οχίθμαϊίαν, ἀθπᾶ- 

ΤΠ, ἴῃ ὙΟΥΒΙΙ5 2, 4, 4 αἰνίβαμι, οὖ πιθβοῦϊοαι ΒΒ ἀαδίθυ ΠΥ ΔΤ 

(μδιι γ. 812 ὁπ 811 ΘΟΠἤ ΠΗ Χίμη15). ϑβοαθίίαν. Ἰοοῖ5 46 τη] }5 

4αδθ γἱοίουϊθαβ πηροπᾶοπί, ρουϊοᾶϊβ ἀοπαγῖα, απᾶθ ΒΘΟιπτιπὶ 

ΑἸΒΥΘΏΒΙ1 ὑδηΒΡΟ ΒΟ η 61 γουβίριιβ 8, ὃ, 4 αἰδιϊηρτίίαν, ΟἸΔΒα] δὴ 

οἰβοῖπιαν υἱοί] βορίθιῃ γ0] ροίϊιι5, ὁΧ οομ͵θοίατα Βαργὰ ργΟροβὶίδ, 

11 
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Β15 αυδίοσμῖ. ΒΡ] Θοἴτητι5. ΘΡΙΒ0 411: ἔοσυμηδηι, ἴῃ 4πᾶ αἱ ποίΐβ Θο0π- 

7 ποῖϊ βαηΐῦ ἀθηΐομ65 θδάθῃῃ ἀϊνβίοπθ αἰπηΐατ. 

χὰ πε ΕΞ Σ ΣΝ ἔσει ΘᾺ 
10. 2, 9: ΙΤὖὐ. 10," Τῦ: Ἴ05 10, ΡΝ 
ἸΨν ΞΞΞΞΞΞΞΞ ΞΞΞΞΞΞΞΞ Ι 

894--45 Ῥουϊοάτβ δηδρδθβίϊοα Βίπατία ΡῬΥθτ τ Ὶ ααδθι5 

αὐϊπαυβ, Νά γν. 5959 ὉΠΟΙΠΪΒ. ΘΧΙπΙΘμπι8 εβί : γοῦρὰα δουλείας 

γάγγαμον, απᾶθ 4τιᾶ81 ὉΠᾺΠῚ ΠΟΙΟΠ6Π) οἰ οπιπί, ορίϊπηθ σοηνθηϊπηΐ 

Δα Θᾶπι|, απᾶθ ἢΪΒ ὙΘΥΒΙΡῸΒ. ΡΥΟρΡοΟΙΪαΓ, ἱπηιαρίηθιη. Υ. 844 Ὀ6ὴη6 

ΕπΒῸΡ Θοπίθοϊς μὕτε πρὸ χαιροῦ μηϑ' ὑπεραῖρον βέλος. ῬοΒδῖδ 

οἰΐδιη ὑπερᾷσόον. 

401 οὐ μεϑυστέροις πτεροῖς Α. Τλιᾶνρ, Ζᾳγ Κυκ ἀ68 
ΑΘΒΟΉΥ]ΟΒ, Ρ. 19. 

442 Ἐδδπηι ΕὙΪΖΒΟΠ6 οὐ ΑὮΥΘῊ5 βάλλεται γὰρ ὄχϑοις Ρτο- 

Ραηί. Ηἴο ἰδιηθα τηᾶγι γ᾽ ὁρόχϑοις. 

460 Βεπθ ΑΒΥΘΗΒ 7), τὶ ϑεὶόν ἐότί πη φύϑος; 

4δῦ 5η4ᾳ. ΙΠρΘΠΙΟΒΙτι5. 4ΌΔΤΩ ὙΟΥΪτ5 ΑΠΥΘΠΒ αἰχμὴν ΒΙΥ6 ἀχμῆν, 

ἃ} αἴσσω ἀεο!ϊηαΐαπι, Θχρομϊε αἴχήν, ὁρμήν. Ἐθοίθ μᾶθο 46 ἐπιρεγίο 

πυμϊϊοὺγὶ ἀοοῖρὶ ἀοσοῦ Ἰοοτιβ 51π|}}18. πο. 628, Ὁ] γογθὶβ ἀϑέρμαν- 

τὸν ἑστίαν δόμων, ἡτὰθ 84 ἀοπηοβίάοαπι δαποίουϊταΐοπι βρθοίαπί, 

5815. 1]πιδίγδηΐαν γουθὰ γυναιχείαν (τ᾽ ἄτολμον αἱ χμάν, ἀφ ρα ]ῖοο 

ἱπαρουῖο αἰοία. Οὐμηξουυϊ ροβϑαπὶ Ἰοοὶ λαὸν εὐθύνων δορί, Ἐπὺτ. 

Ηθο. 9, γῆς ἧς ἐμὸν χρατεὶ δόρυ, Επτ. ΗΐρΡ. 972, εὐ γὸχ στρατός 

βΒᾶθρθ ἄθ ρορμῖο πἀϑατραΐα. ὅδμῃὶ αρίθ δάδίίαν ὁ ϑῆλυς ὄρος, ἀδοτε- 

ἔμηι πιοῦν, απο 81 ἀἸοϊΥ σιϑανός, ποΟ ποη γψοσίθυϊμη ογϑάμίνηι, 

564 ρογομακὶδιϊο. 

498 ἴαπη ποὴ ἀπθίΐο ααΐῃ 6Χχ ῬΘΙΒῚΒ (ν. 811) πιὸ 1]]δΐπ8 51, 

Νὴ ᾶθοὸ ΨΥ] {πἰραὶϊ ποαπθαηΐ οἱ 497 οὰπὶ 499 ἁτοίθ οομδοχζοί. 

609 ϑαμαάρτια 5610]. ὀΧρόπἶς τὸν μισϑὸν τῆς ἁμαρτίας , ουἱ 

ἰηἰογρυθίαοηΐ, ἃ0 ΑΒ σθηβῖο οομηθηδαΐαθ, θἔϊδιη ποο Ραίγοοϊπαῖαῦ 

αιοα ἴῃ ΒΟ]ΟΠΙΒ 46 ἔπσίο ἰθρθ, ἀδτῃ ἃροτῖθ ρορίαᾳ σϑβριοῖί, ᾿θ σι α 

τὰ ἐπαίτια, απδτηατιᾶτη 46. Βυ}ι8 γοοὶβ Υἱ δι ἱρὶ ροΐοβέ. Υ͂. Π6- 

τηοϑίῃ. Ρ. 798. ῬΟ]]. 8, 22. -- Ῥγδθοομὶβ ογϑῖῖο οομβίδξ ὙΘΡΒΙ 15 

αυΐηΐβ ἀθηΐβ, ααϊηῖβ ἄθηῖϊβ (Ἰὼ πατρῷον οὖδας .. Ἰὼ μέλαϑρα 

βασιλέων ιν), δα]θοία οἸδαβα]α ααδίθυμαυῖα : ΡΥΓΙΟΥ Ροσϊοᾶπβ αἰνῖ- 

αϊῖασ ἴῃ ὅ, 4, 0, «αἰΐογα ἴῃ 0, 4, ὅ. Ῥγαθῃεςπηζαῦ ΟἸΟΥ ὙΟΥΒῈᾺΒ 

αὐυδίζποχάθοϊμῃ : 4. 8, 2. 8, 2. 
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518 ἘοτΙηΔΠῚ ΔΓ ΟΥ̓ ΘΤῚ ἦστε ΒΟ Ἰαΐθσθ τηοστῖς ΑΉΥΘΗΒ. 

Απίθ 522 συϑύϑαμη ϑχοίϊββθ ραΐο, α1|ὸ ΡΥᾶθοῸ {γἸβεϊ 186. ΠῸΠ 

ἱπαπ]ροημάατη 6586 ἀϊοοραί, Οδίοτθμι ταῦτα .. τὰ μὲν -. τὰ δὲ -. 

Ιάθτη σνα]θί απο τούτων (ϊ. 6. τῶν πεπραγμένων) τὰ μὲν... τὰ δὲ 

εν ΝΙΒΙ παυίδηάαμπι. 

620. 21 οἱ 842, 580 0600 τραα!ίτ5, 510 ἔΈΤΘ ΘΟΟΥΤΊ 6 ΠΑῚ νἹ θη : 

μόχϑους γὰρ εἰ λέγοιμι καὶ δυσναυτίας (ἢ). 

ὅπαρνὰς παρΐξεις καὶ καχούτρώτους ς; τί δ᾽ οὐ 

δτένοντες; οὐ λωφῶντες ἤματος μέρος. 

Κ1Ο τϑιηουθίασ ἰδυίοϊορσὶα δυσαυλίας, χαχοστρώτους; οἱ βἰδίϊτη 1η- 

16 ΠΠ|Πστῦασ, ᾳποα τοαπίσοθατη, 46 παυϊραί! 015 ᾿ΠΟΟΤΗΠΊΟ (15 ΡΥΘΘΟΟΠΘΙΩ 

ΘΟΠΑΠΘΙΪ, ΠΘα4Ὸ6 Ορτβ δϑί αἱ τέ δ᾽ οὐ τηπίθίπν ἴῃ σλόους. ΠΙπᾶ 

δυιΐθιη τί δ᾽ οὐ, αποᾶ οὔπὶ γματος μέρος ἡππρδθαῖαν, πη ΟἿΠῚ 

δηἰθοθ θη 85 οοΟμδοσθί οὐ τηϑ]ουτ πὶ ΘΠ ΘΓ 01 σϑὶαῦ ΟἸΠ. 1715 

δοοραϊς, Νοὴ ΠϑΘΥΘμαθστη ἴῃ ΠΟΙΉΪΠΔΙΪγΙ πδτ1 ΠΙΌΘΥΙΟΥΘ,, Οτδθοῖβ 

ζαγα 1118 71]. 

ὅ88 Βεπο Βαποπθηβίθίη οἱ Αἢγθηβ σαροίχεται δὴ. ΜοΧ Ιδρθ 

μηδ᾽ ἀναστῆναι. 

641 Αὐτνῖδοι ΑἸ γθηβιὶ οοπ]θοίατα τὸν ζῶντα δ᾽ ἄλγους χρὴ 

τυχεῖν παλιγχότου; 

460. 47 Ἐογίαββθ ὡς κομπάσαι τάδ᾽ εἰχὸς ἡλίου φάει; 

ὑπὲρ ϑαλασόης χαὶ χϑονὸς ποτώμετα" 

Τάδε 5ουῖθο ρϑυβριοαιίδεϊβ οατιδα : Πδτ ἀρπᾶ ΑΘβομγ τη ἀποίϊο8 

γοῦρα ργοηπηί δία γ6] ρΥοπτιητ πα ῬΟΥ ΟΥ̓ ποτ αἰγθοίαπι αἢδ- 

Ταηΐαγ, ΠῸΠ ἔδοῖ]θ ἀθοβϑί ργοποιῆθηῃ ἀοιποηβίγαίζνιμ, Οὗ 119, 189, 

ὉΡῚ τϑροποπᾶπῃ τόδ᾽ εἰπε. 886, ἀὉὶ Π1Π81] τηπίαπάπιη. 1279. ΟΠο. 

818. δ06. Ἐπππι. 496. ϑορί. ὅ79. ῬεΙδΒ. 122 οἱ 117, τπι|ὸϊ βουῖθθῃ- 

ἄππι Περσιχοῦ ὀτενάγματος τοῦδε (ΌΠμο. ὅ72 μοϑβὲὶ πρὶν αὐτὸν εἰπεῖν, 

Επιμη. 791 ροβύ χαί τις Ἑλλήνων ἐρεῖ ῬΥΟΠΟΙΊΪΠΘ. ΟΡ᾿Ι8. ΠῸΠ ΘΓδί). 

Κομπάσαι ἡλίου φάει ἃρῖα ἀϊοίταῦ 46. τηομττηθηΐ {ἰ{π|0 ΡΆ]α πὶ οἵ 

ἴῃ 1πο86 ροροβίίο. ογβιιῃ 847 ᾿Παβίγαῦ ΤΠ Θορι. 287 ἐπ᾿ ἀπείρονα 

πόντον πωτήσῃ χαὶ γῆν πᾶσαν, ἀπὰθ νογρὰ ἃρίθ οοιηραγανῖ ΑΒΓΘΗΒ. 

ϑ'οα 146πὶ| μΐο οοη)ϊοῖς σοτωμένῳ οἷ Ἰοσατη ᾿πιβῖο υ ἸΠοΙοβῖ 5. Οχρο- 

πἰξ. ογβαυτι 548--ὅ8 γοταπι τηϊμὶ νἱάθοῦ ᾿πἰοτργοίδιίϊοπθπι ἀθα 1556. 

809 ---ὔϑ Ῥυγδοιηϊ{π|} δἐϊοποταγίηϊα ἀιδίου οἱ Ὀ15 ἀΪ ΠΟΤΈ ΠῚ 

ὙΘΥΒΊΠΙΠ : πη ροϑὲ 521 ἐγίπηθίσιιπη Χο ἀἴ58θ. ΘΟ θοῖ. ΡῬΙΆΘΟΟΙΪΒ 
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οΥὐαῦο ΠαΡρού ψϑυύϑιι8 ὈΪ8 ἀποᾶοθποβ (4, 8, ὅ, 4, 8, 8) οἸαιβο]δτηατιθ 

ΟΟἰοΠ Δ δ τη. 

ὅ10 Βονθομπάιπι νἱδοίαν ἥχειν δ᾽, δας ἦχοι δ᾽ ὅπως τάἀχιότ᾽ 
ἐράσμιος πόλει. Ναῆντη ταῦτ᾽ ἀπάγγειλον πόσει, 516 5Βἴηθ ρᾶγττοα]α 

σοη]αηοίνα Ροβίίαμη, Δα ἀηἰθοράθητα τοίου θη ἀππὶ οβί. 

δ54---859. ΟἸγ Δοπηηδίσα ἴῃ ΒΟΘΠΔΠῚ ΡγΟαύ. Οαϊπαθδοϊπι γϑυ- 

5115 (4, 8, 8) ἀ6. 6]5 ρυπᾶάθπία, αὐ ἀθοϊτη νουβιι5 (4, 8, 8) ἀθ 

6718. τπουΡιι5. --- Τῃ δαποίδιομθ οχίγοιηδ δα ν. 588 Ἰθρὸ : (1881 868. 

84, 85 ργδθοοηϊ τράαοηαὶ βαηΐ, απ ΠᾶθῸ ΠΟ ΤΟ ΡΊηδ6, 568 

ΟΠοΥῸ ἀἸοϊί. [ΠΠ]ὰ Θηΐμ βίαι δΌϊ1, Βο0 Ποῦ αὖ Θομ͵πρθιη γοάθαη- 

ἴθ ατιᾶτη Ορίΐπηθ ϑχοϊριδί, τπὖ αἰ ν. 571. 

ὅ8δθ0. 87, απἰ Δηἰθοραθητθιβ τοβρομαθηΐ, ἴοσθ δα βομο]αβίϊβ 

τηθη ἴθ] ΘΧΡΟΒῖ. Οαἱϊ δὶ νϑυιπὶ σἱαϊΐ, οὶ Ἡαγίπησο ΒΟΥ θΘη πιὰ 

οϑί λόγοις. 

90 Ι͂Ὼ ΠΙ5. ΠΟῸῚ 51πη6 οϑῖιβα οἴομαι Τπανγῖρ, ἘΤΥαίγο5. Θηΐπὶ 

᾿Αχαιῶν δίϑρονον χράτος ἴατο γοοϑηΐαν, Αὐρὶβ ΑΡἈΠΙΘΠΊΠΟ 5015 
. - . “ ᾿ « - : - » 

ἱπηροῦαύ. Π]6 Θοηθοῖν ξεν σὺν ὑμῖν τήνδε γῆν. Μαϊΐπι τῇδε γῇ 

φίλον χράτος: 

90 54ᾳ. Δρχυαρίϊαβ ᾿ηΐου απΐαγ. ΒΡΊΘΟΥ Θ Χο 1886. σούϑαμι δᾶ 

ἢδηο ἤδγθ βοῃίθηςίαμι : ἀλλ οὐ ὅδε χρύψω καίπερ οὐχ εὐάγγελα. 

Βῖο ΟἸΡῚ5. ΟΠΟΥΪ σϑυβῖθιι5 ὅ87---Θ0, ροβὺ ᾿ηἰθυροβίῖοβ ὈΪβ ὈΐποΒ, 

ἴγ68. ῬΥΔΘΟΟΙΪΒ. ΨΘΥΒΤΙΒ. ΤΘΒΡΟΠ ἀθηΐ. 

088 ΑἸγΘῺΒ ἠῶν τις ἐξέκλεψεν ᾿ ̓ξηγηόσατο ϑεὸς τις. 

Ῥοβὲὶ 087 γψουβϑιιη)] Χο 586 οἵ ροβὲ ὕὰπο 041 οΟἸ]οοδππππὶ 

Ραΐο, ταὖ 5011 ὁχ ἰδηία οἰδᾶθ οἤϊιιρββθ ἀϊοαμῖιν. Ξἴο Ἰοοὶ δηξ]16- 

[10] 621---ϑ1 οἱ 052-- 40 δοοιιγ αι ββίπηθ οὐ ἴῃ πηϊγθύβαπὶ οὗ ἴπ 

ΒΙ ΡΠ 15. Ἰΐο. 56. ΤΘΒΡΟΠ Θθπηΐ, 

588--ΟΑΟ] Ῥγτδθοομ 85. πὶ ΟΠΟΤῸ ΘΟΙ]Ο αΪ ἢ, ΒῈΡΡ]οΐο υοΎϑι 

δηΐο ὅ95, 5ῖο βίσυοίαμι οϑί : 2, 2. 8, 2, 2, 8. 2, 2, 2, 2. βοαυϊζαγ 
ι΄», |᾿ ῷΤ.ν ᾿Ξ τ 

,---τ-- 

Ἰοοῦβ θ0ῦ---20, θη 510 }15. ΟΠ ΡΟ μἴΟΥ ἰπβρθοῖϊθ βδο αἰϊβροβίξα τη 
-----. 

6880 ΤῸΡΟΙΊΘΒ : 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2. οϊπᾶθ ᾿ηίοσ 86 ΟΡρῬοπ ΗΓ 
᾿ ο- ------ -- Ι 

π-π- 

ΨΟΥΒΙΙΒ 8, ὅ, ὃ. 8, ὅ, 8, 4Ὧ6. αϊθὰβ Βαρτα αἰχὶ. Εριβοᾶϊαπι οἷδα- 

αἰταν ἀποθιι5. ααϊηϊοηΐθιιβ, 042 ---Θ1, 
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679 5ᾳ. Θυππι τϑροϊίπμη σολύϑρηνον δ ρῥΥΐπ8. σολύϑρηνον 

ΤΘΙΘΥΥΪ ΘΟΠΒΘΠ ΔΉ ΘΊΙΠῚ 510, ΒΟΥ ΘΠ ΠΠΠῚ πολύϑρηνον αἴαγμ᾽, αὐ Και- 

βίθῃ, δα σχ. πσαιῶν, αἱ ΑΠγθη5. σομῃ͵θοῖί. 564 απϊα Ἰαἰθαΐ 1η 

παμιπρόσϑη», ΜΟῚ ἔδο116 αἸΧΘΙΪ8. 

082 --84, 692--ρῥ4 Ἔϑρεψεν δὲ λέοντος ἐ 1 νιν δόιιοις ἀγέλα-- 

ὅτον οὐ ] τως ἀνὴρ φιλομαύτον δρτορὶ Οοπϊηρίοη, πηϑυῖῖο ρυοθδηΐθ 

ΑΒ γθηβῖο. Ιῃ δμ ἰβίσορμα 1116 χρονισϑεὶς δ᾽ ἀπέδειξεν ἦ 1 ϑὸς τὸ 

πρὸς τοχέων; χάριν ᾿ γὰρ τροφεῦσιν ἀμείβων; αὖ παροί Ε᾿., Ὠ151 

αποα 101 Ἰορτσαν ἔϑος. ΕἸ, τοχήων οἱ γὰρ τροφᾷς. 

188--ὁ4 Ῥτδθμΐβδο Θχουᾶϊο ἄγε δὴ βασιλεῦ. .γ Ῥυηππι ἄθ 

Βουηΐπτιπι ἀββθηΐαιίομθ ἴῃ ππΙγούβτη ἸΟατΙΐπ, πολλοὶ δὲ βροτῶν 

εν ἀοίηάθ δα Το ργδθβθηΐθῃι, βιππιπ Οἰγ!απηατιθ οὐ τ ρθτη δἶθο- 

ἔπτη, ἰγδηβὶῖ, σὺ δέ μοι. 

2. ὃ: 2... 9...2, 4; 2; “Ἃ.,.2..9: 

ῬτοΟΩ͂Ι ἀν᾽ 65. ἸΠΟ ΠΟΘ αἰβιϊ πρτιαη τιν, τ} ]]] πᾶ ΡΑΥΟΘΠΠ]8 00, 

ΠΪΘῚ αποᾶ γν. 749 οϑὺ αϊπηθίοσ δοαία] οι πἰαύα. οὐ ᾿πἰθυραποίοη6 

Δ δὐίϊου]ο ᾿πβθα θη 5ΘρΑΥδ[115. 

109 Μαίαίο τοοθηία Ἰλίου φρϑορᾶς θθπθ ΠΟΡτΘΘ ΕἸΩροτῖαβ 

ἈΑἤτοηβΒ. 64 ἀνδροϑιῆτας πθατθ ἴῃ ἀνδροϑνῆτος τητιζδ ἢ 4 Ἰ1Π1, 

πθαᾶθ, ἰηνιία ἰοίϊι5 ἸΟΟἱ βϑηξθηΐα, οατὴ δίχας ΘΟπ)πηρθηάπηῃ να 6- 

αν, Πηο ἀγδροϑνῆτας ψήφους ἔϑεντο, ἰ. 6. ϑάνατον κατέγνωσαν, 

ἀαστη ἴῃ ΠΟΙΏΪΠ6 ΡοΟὐλι8 48 πὶ ἴπ ὉΠΡΡΘ πὶ οδάθγο υἱἹἀθαίαυ, τϑοΐθ 

ΔααΙταν Ἰλίου ρϑορᾶς. 

Τ1Ὶ 544. κἀλλαγὰς ὑπερχόπους ἐπραξαιιεόϑα Ὀθπθ ΑΒΥΘΗΒ, 

6011. Επν. ΕἸ. 89 φόνον φονεῦσι πατρὸς ἀλλάξων ἐμοῦ. ΟἿ, οἴϊὰτη 

Βιρτα 107, [Ιάθπὶ τηομιτῖΐ, γν. 781 51 βουϊρδίαν ἀμιφὶ Πλειάδων 

φάσιν οΥτλη65 ΑΙ Που]ταῖθ 5. ΤΘΙποΥ ΘΥ. 

182 Ροβί σύργον νἱσβι]α ᾿π θυ Ρ Πρ μη 6586. ὙἹα1Π ΒΟΠποἰ- 

ἄθννῖη. ΜιυῚβ Βα ροΥ 15. δα πὶ ἐθίπια. ον ϑάϊῦ Ιθ0 βαηρι 6 1 51{16}8. 

809 Οονοί, Νονδο Τ,θοίΐομθβ Ρ. 228, ξιπεδος. ὅ'894. δᾶάνου- 

Ρίπμη ἐμπέδως ἰποίπιν ν. 980, --- Αραπιθθιηο Ἰνἱοίουῖαο πη ρῊ ἰ{π1- 

ΠΟΠῚ Ργαραϊοαῦ γ υΒΙ 15. {Ἰθτι5 οὐ θ15. οοἴομϊβΒ. [Ι)οῖπάο (784 566.) 

Ὧἀ Ποπηϊπτιηὶ ἰπϑία Ὀ}}1 διηὶοι εἶα Ἰοατῖαν ψουβίθτιβ. ὑπ θιι5. οὐ Βὶ8 

5615. Αα]ΙΟΙΌ ΟἹ ιιβι πὶ νουϑαιη 4, 8, 4. 

810 54ᾳ.- ΟἸγ ΔΘ μηοβίσα ΡΥΪπηηῖ ΤΠ ]ππὶ ἀἸοΙΐ [ουΐ πὰ 6. ΥἹΓῸ 

νἱ πιὰ ἰυἰβίομι υϊΐατη (οΓ. ΟΠο. 916 ἄλγος γυναιξὶν ἀνδρὸς εἴργεσϑαι), 
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ΒΟΟΌΠ απ ὙΔΠΟΥΙ ΠΤ ΠΟΥ ἰουΤΌσΟ5. Ὑουβιη 818 δα δᾶθο, 

ΠῚ δα 111ἃ, ρϑυϊηθῦθ οὐ οὐδίϊομθηη Πΐαγθ ῬΘπ6 ᾿ηίθ!]οχῖς ΑΠΥΘΗΒ: 

Ἰᾷθπι τηΐπτβ ῬΘπ6 γϑυρθὰ χαχοῦ κάκιον ἄλλο, ἃ γοθθ σῆμα ἀϊνυ]δα, 

γΟΙθῚ5 πρῶτον . . ἐχπαγλον γαχόν ΟΡροῃηΐ 5ίδιαϊί, Μ͵ΙΉΪ ποππα]]α 

ΘΧΟΙ 1558 σι ἀοηΐαν : ἰσϊατη ὙΘΥβιαπγη ἸΔΟΎ δτη Βαβρίσου, δη Ππθίϊοα 

ΤἈΌΟΠΘ ΤΠΟΓΠ8, 

828 τέτρηται, ρογ[ογαίι5 δεῖ. Ῥθῆὴθ ΑὮΥ6Π8. 

820 Ηυ)ι85 γϑυββ πθατθ ᾿πἰουρυθίδ  ομθη, θαπθ. οιηθπάδ- 

{Ἰ]οΠ6 1 ΡΓΟΡΔΡΙ]Θ πὶ αὐϊβαπατη αἰζα]. Αἰζαηθη. ΠΟ Βίδεϊη ΡὈΙῸ 

1ηἰουροϊαίο ΠΑΡ ΘΠ τιΠ, 51 απ] πο 1 6 ]] 1 Ἴ Υ, 

881 54. [πῃ ἄλλοι Ἰαίΐοσθ υἱάθίυσ ἀδίϊντιβ σοοΐβ ΤΑΥΙΟΓΙΒ, 6Χ. 

τ. ἀμμῷ (81 τὴῖηὶ ἀδ5 Αθβομυ ατη Πδο ἔοστηα ᾿Π50]Θη 1 πι811ΠῚ 6586) 

πρὸς βίαν λελημμένης, σογυϊοῖς ποίο ΡῈ οἵπι οοπδίγϊοίαθ. ἸΚαυβίθηϊ 

οοῃθοίπγαμη λελυμένης 16 ΟΟΠΙΙΙΘΙΙΟΤΆγΘ απ] θιη ἄρθθραη. Μοχ 

ΤΊ] πὶ χὰκ τῶνδε τοι. 
880 ---Ε57 ἨΗππο αἱ ἰπλππὶ ὙΘΊβΠ.,, Ο}118 Βθάθιη ἰγα]δίϊοίϊατη 

ἔγαβίτα ἰπθθαῦ, δὰ Ἰοοὶ [ἰηϊζ τη τοί μθπἄπτη Ραΐο : τερπνὸν δὲ 

τἀναγνγαῖον ἐχφυγεὶῖν ἅπαν, νῦν, ταῦτα πάντα τλᾶσ᾽, ἀπενϑήτῳ 

φρενὶ λέγοιμ᾽ ὧν. . ἴ. 86. ἀλλὰ τερπνὸν γὰρ . .. νῦν .. (Υ. δᾶ 

Εππηθη. 901). Κ5'ἴο οἰΐϊαπὶ ἁβυπᾶθίοῃ (ο]]πιγ. Μοχ ρῥτορίαβ δᾶ 

Π γοστιπὶ Βουϊρίπγαμη δοοοᾶογοὶ τόνδ᾽ ἐγὼ σταϑιιῶν χύνα. Υ͂. 884 

πη ροσξαμτιηι χαὶ Το ου θηάτπηι Β]οτμλῇ 6141: οοπ)θοίατα γαῖαν φανεῖσαν 

(οὔ. πῦτογαμη υἱζαμι Εππτηθῃ. 790) Ροίϊπβ αἀπᾶπὶ ΑΒΥΘΗΒΙΪ ἀγὰν 

φανεῖσαν. 

808. Ι6ρ6 : τέ. 

810---Ο8 ΟἸγίἰδοιηποβίγσγαθ οὐδίϊο, 81 νϑῖὰ δῦ οοηϊθθίθσα τηθᾶ 

46 νυ. 810---ΦΖ0, 510 αἰδβροβιία οδϑί. Ῥυδοιῃλ πη} ὙΘΥΒΙΙΒ. Β56Χ, 

ΒΘαΌΠΗΓΙΙ ΡΟΥΪΟΑῚ ἄπαθ ΟΟἰΟ ΠΟΥ ΠῚ, ατιὰθ ΒΘΠΟΥΆΤῚ,, ἄπαθ πονθπο- 

ΤΌΠ γΘΥβιτη, Δα] ΟἸΤαΥ ΟἸΔαΒα]α ἀθπατσία (4, 4, 2). 

898 Αῇοντο ροΐθσγδιη βόρι, ΑἹ. 1888 παῦσαι" χρατεῖς τοι τῶν 

φίλων νιχώμεγος. γουββ δηϊθοθάθῃς5, ααδιῃ ἀθαϊ, ᾿π θυσία ΟΠ τὴ 

Οἵ ποη ᾿πίθ] χοῦ ΑΠΥΘΗ8, ΠῸῚ ἰπίδ Προ : 1086. ΘΗΪΠΊ, αἸΔΠΊ ΕΘ ΠῚ 

Βαπο Ἰοοῖη ΑἸ 16. οοηδβαιϊ, σϑυβαπλ {Ππτὰ Θοάθιη πιοᾶο Θχροπηῖξ, 

Οοηβίσιιθ ἦ χαὶ νίχῃν σὺ τίεις (1. 6. νέμεις) τήνδε τὴν δήριος γνίχην; 

910. 17 ἀοποίνιβ τῶνδε 4πυτα αἰ βουϊἑαΐοπι Πα θθαΐ, Ὑ θυ τα 

ΟΧΟΙΪΒ56. ΒΌΒΡΙΟΟΥ, 4ὸ Βαρρ᾽θίο {πθι1ι8 Ὑουβὶθιι8 46 τηϑυῖβ ἴηθχ- 

μιαιβιϊβ ΟΟΡΪ8. {168 ὙΟΥΒιι5. 46 ἀοπηιβ τορῖδο αἰ 15. γοβρομαθραμῃί, 
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920 χόμιστρα πθαυθ χομιδῆς μιόϑόν, Ὠθα 118 51ΠὩΡ]1ΟἿ ον κομε- 
δὴν ἰπίθυρυθίου, 564 χομιδῆς πόρον, μηχανήν. 

921--7 Οὐοηήϊοίο ῥίζης γὰρ αὔης - « χυνὸς, δοῦ μοι μολόντος 

δωματῖτιν ἑότίαν. οΥδβ αἀπαίίπου βθαπθηΐθβ μῖς Ἰοοῦη ΠΟΠ 

ΒΑΡΟΓΘ, 564 δἸπιπᾶθ 1Πδίοβ 6556, δοιῖθ ρϑύβροχὶ Αἤγθηβ. [α6Π|, 

ν. 928 δηίθ 921 οο]οοϑίο, οομθοϊξ ὡς δοῦ μολόντος οἱ ἀΐζης παρούσης. 

809 -- 929 ΑρδΔΙΠΘΠΏΠΟΠΙΒ ΥΘΥΒΙΙ8 ΟδίοΥ απδίθυ 08 ΒΘΘ ΙΓ 

5: ΟΠ τα γίμία ((π46. ΔΡ εἶτον τάδ᾽) νϑύβιαππη Ὀ18 βϑρίθῃ (8, 4. 8, 4), 

ααδπ δχοϊριαπέ ἄπδθ αϊοίΐοπθβ γϑυδαπιη ατιδίθυ Ποῦ τὰ ἀΘΠΟΥΙΠῚ 

(60: 9. Ὁ} 6,.9): 

982 βογίρίαπγαβ αἰνθυβίίαβ τηϑῆου δῦ ααᾶτη 486 ΠΡΟΥΔΙῚΪ ΘΥ̓ΤΟΥΪ 

δαΐ σογγϑοίουἱβ ἰθιμθυι δι ἰθαδίαγσ, [Ιἰᾶαπθ πθβοῖο 8 ἰΟΘῸΒ. 510 

ΡΟ α8Β ΘοΟμΒΕ ΘΠ π8 510 : 

πραϑέντα τλῆναι δουλίας μάζης 

Ξ Ἐ καὶ ζυγῶν ϑιγεῖν βία. 

989. 90 βου!ροπάθπμι ἐχτὸς δ᾽ αὐ' οὖσα 6 τπιϑοοϑββαγία Ἡθυτηδηπὶ 

ΘΟΥΥΘοιΙομ6. 51 ἀθιηστη Πᾶ66 ΘΟπργπαηῦ ΟΕΠὶ ἕπου. τὰ λῷστα τῶν 

παρεύτώτων λέγει, ν. 994. 

1001. 2 Τιαᾶτιὶρ ροϑὲ 998 οο]οοαμο85. βαβρίοδίαι, ταίοηθ 

δας θίῖοα τηοΐα8. ϑ'8α ὙΘΥΘΟΥ͂ Π8 ΒΘῃ Θ ἢ] ΔΥΆΤΩ ΠΘΧῸΒ. ΠδΟ ἰγϑη8- 

Ροβίξομθ ἰαυθθίαγ. 

9760---1012 51 Ποὺ τηο8ο αἰβροβιῖιῖ βιηῦ : 4, 4, ὅ, 8. 8, 2. 4. 

8, 2. ὅ, 8, Ραᾶ15 ρῥτγοοᾶῖοα, 970---82 (π 4τὸ νϑῦβϑὰ ἄπο γΟΥΒᾺΒ 

αΐογο γ᾽ ἀθπΐαυ), οὐ ρᾶγβ τηθϑοᾶϊοα, 990---θ99, οαπη ΒΘα πη Ρ18, αὐ 

Βι, αἰϊᾳαδίθητιβ ΘΟ υθηΐ. 

ΑΑ 1088 1. 1 ΙδΕρ6 : τοῖσδε. 

1000---Ο ϑβοιθοπάσπῃ ἡ δυναιτία φόνου. Στάσις . . Νάτῃ 

ΠΙβοογϊαμη Πἰο ΡΥῸ ρϑύβομδ 6586 γϑοίθ βίδιιππί ΚΙασβθι Ηδγίπμηρ; 

Αἤγθη8. Μοχ ϑύματος δαισίμου ἘπΡοΥ, δευσίμου ΑἸ γθη5. Μα]πη 

δεσμίου, 6011. (Πο. 490. 975. Ηοῦο οπηΐπὶ Ἰοοο γαΐθβ γυϑϑίβ ᾿Π516188 

ναοί, ποθὴ ἰηΐα ἀδηλπμι; οἱ μοβίϊδθ αὐπμ 5ἴηθ. γἱποι} 15. δὰ 

δύση δαάαοὶ βο]οσθπΐ, ϑύματος δεσμίου αἰχὶς ΡΟΥ ΟΡΡοϑβι οηθια 

ἰδοϊίαπι, αἱ χῶμος ἐν δύμοις μένει» λέοντ᾽ ἄναλχιν, δίπους λέαινα; 

811 τητ]ΐδ. 

ΔΑά 100 1. 1 Ιορϑ : στώσιμος. 

1012 ΟὈπ]θοίτταθ τηθᾶ0 μελάγχερως » αἰ ΠῚ ααϊάρτη νἱάθίασ 

ΥΟΥΪ 5 Π}1]Π[πηᾶ 6, ΠΘϑοῖο 8 ἔαγθαΐ ΒΟ ΠΟ]1Ο πα] τὰ τῆς μελαγχέρου 
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βοός, 51. φαϊάοπι μοο δὲ ροθίδθ ἔγαρτηθηΐιτη ΔΡ 60 δ]]αίαπι αὶ 
Βοος δριπϑίοῃ ἴῃ νϑοοδπὶ οαάθτο ἄοσογθ υϑ]]θί. 

1097. 98. τάδ᾽ ἐπίφοβα .. μελοτυποῦ σ᾽ ἹΚαγβίθῃ Ἠδγίαπρ ΑΒ γΘηΒ. 

1117 Ἰ6ρ6 : βαλῶ. 

1018 --- 1122 ΥοΥδιι8Β {ὐϊπηθίτὶ 1008 5ᾳ. 1015 5ᾳ. 1088 54. 

1098 5ᾳ. 110 8ᾳ. 1116 54. ἃ ἸΥΥΙΟΙΒ ΒΘΡΑΓΆΠΑΙ βαηΐ, Ηδθο ΘμΪπΠὶ 

οδὺ αἰβροβιτῖο Βα} 18 ΒΥ ϑίθιηδβ 6 ΒΕ ΠΌΡΠΪΒ ἀοΟΟΒΙηἾΔ 8 ὙΘΥΒΙΒΌΒα 6 

Ἰδιη 1015 ΘΟμπμΘχὶ. ΟὐΒΑ ΠΥ 6 Βίγορ δ απιαἰίπου ΡΥ ΙΟΥΙθ 5 τοῦ ἀθιη- 

416 δη βίο 8 ΟΠΟΥΤΒ τοϑρομπᾶθέ ὈΪΏ15. ἰγπηθίσβ,; αἀθίπᾶθ, ἰοΐ 

ἰδη ίβαπθ ψαίϊοῖη18 ΘΟΙηπηοία8, οἱ ἴρ88 δα ᾿γυῖοα ρυϊριίαγσ, Νϑο 

ἰτηθῃ ΠΟΟ 51η6 φποάδηι ἰθ ροΥ ηθηΐο ἢὐ : πᾶπὶ ἄπο, 486 Βϑαπαη- 

ἴΌΥ, ΠΟΥ ΤΌϑρομβα ἃ ὈἾη8. {ΥἹ]  γ]8 ΘΧΟΡἸ πα, απδίο Υ Ὑ6͵Ὸ 

υἱὔπμηα ἰοία ᾿γγῖοα βιηί. ϑ'δᾶ ἰχὰπὶ ψαίθβ, δηΐπὶ δθβϑία ΒΘΉΒΙΠη 

ἀοίδυυθβοθηΐίθ, οὐϑοῦ]α βὰὰ Ὀἱπ15. {πη 5. οἸδααϊῖ, [Ιἴδαῖιθ ΟἹ 68 

Οδβαηᾶγαθ βορὰ 5. ΒΘα ΠΟΥ ΥΘΥΒΤΙΒ ΔΙ ΪΟΙ ὈΪΩΪ, ἀθοῖθβ ΟΒΟΥ͂Ϊ, 

ααδίου ᾿ἰρβῖπβ Οὐ βα Παγϑ6, 

1141. 42 βουϊθοηάσπι τὸ μὴ εἰδέναι λόγῳ. Μοτίθ : ϑμπιπδ 

μαγίοϊα πιοηάας;, πιοιϊοα ὃ Τοβίαγο (αἴ τὴθ ΟΟμΥΪΠΟΆ 5), ργαθηιῖ550 

7ιο)μγαπάο, ἰὸ πμηφαηι ἔαπάν αἰαϊυῖδ8δε απ ϊφια ἰμεγιι5 ἀπε 

βοοίογα. ὅϑϊο πππο Ἰοσμ ἰηἰογργθίδίιβ βαπη (Φ ΔΒ γΌ. ἢ, ΡΏ1]1Ο]. 1859, 

Ρ- 721). Μρϑοῦπι οοηβθηί ΑἸγθπΒ (ΡΒΙ]ΟΙΟΡῚ ΞρΡΡ]. 1, Ρ. 626), 

αἱ ἃρίθ αῇενὶ ΡΟ]]. 8, 80 μαρτυρία δὲ καλεῖται, ὅταν τις αὐτὸς 

ἰδὼν μαρτυρῖ᾽ ἐνμαρτυρία δὲ, ὅταν τις παρὰ τοῦ ἰδόντος ἀκούσας 

λέγῃ. ΝαΒοῖο ἰδιμθα ἂπ ἐχμαρτύρηον ἃ Ροθία ἀϊοίπμη δὶς ῥσὸ ἐξέ- 

λεγξον μαρτυρῶν, αὖ Ἰστηθη. 444 ἐξεμαρτύρει φόνον. 

1148. 44 ἘΒονοοαίο ΠΡ τομὴ σῆμα ΒΟΥ ΘΠ νὙἹἀθία : χαὶ 

πῶς ἀν ὄργῳ (ααί δρχοις) πῆμα γενναίως παγὲν παιώγνιον γένοιτο ; 

Μαὶὰ ρϑῃϊίαβ μδουθηία, ργαθίθεϊα οὐ ἱπιπηπία 1} 1, ἸΌΓΘ᾽ ρα 40 

βϑῃδυϊ πθαποιηΐ, ΟἿ, γενναία δύη βορ. Α]. 9858, οἵ ἂθ ραββῖνα 

βισιβοδίοιθ ΝΌΟΘΙΒ παιῶνιος» δορί. 680 αἶμα γὰρ χαϑάρσιον, 1, ἃ; 

6Χ γοσὰ ἰῃηἰθυργοίδιομθ χαϑάρσιν ἐπιδέχεται, ὅορ!. ΟΟ, 487 δέχεσ- 

ϑαι τὸν ἱχέτην σωτήριον Ἰθῖᾳι6. ἸῃἰοΓρτοίοΒ. 

1148. 490 Ἰηοοηδβυ τι ρΡοβί Δ]105 τϑοθρὶ Ηθυηδηηὶ ἰγϑηβροβὶ- 

ΟΠ Θὰ, απ ΠΡ σοστι σα] ημ γα αἰ Ββι πα τ] δ ηἴπ., ΠΟ βαηδηΐαγ, Ῥοδβὲ 

μάντις μ᾽ ᾿Απόλλων τῷδ᾽ ἐπέστησεν τέλει οχοϊαϊξ ΘΠοΥ νούβιιβ πε 

ὈΘμΘΠΟΙΪ οδυβαῃη ΘΧΑΟγΘπ 5; οαϊ ροβίαπδμη Το βρομαϊς Οαβαημᾶσα 

πρὸ τοῦ μὲν αἰδὼς ἦν ἐμοὶ λέγειν τάδε, Ἶὰι Ἰοσὰμι παροὲ αἰΐοσᾶ 

ισσσε..ςς-ς-" 
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ΘΒοΥΐ ἱπίθσσορϑίο μῶν χαὶ ϑεὸς περ ἱμέρῳ πεπληγμένος; Ἠϊο 

ἰτουατη πηΐπβ ὙΟΥΒ8Β δοιηα βἰδίπθηδα οδϑὲ : Οδβδπᾶγα αἴθθσ 

Ῥοίεγαῦ, 88 ΟἸἼΠ6Β ΡῬΙΌΘΟΒ ΘΟΠΓΘΙΠΊΡ585588 46] ΔΙΠΟΥΘ Οἰδίατα, ΑΓ1ἴο 

ἀδπιαπι ἱπ 61 ρίταν ομουΐ ἀϊοίαπι ἁβρύνεται γὰρ πᾶς τις εὖ πράσ- 
ὅων πλέον, ἴπ 40 ᾿πίθυργθίδηο ἔγιιβίγα ἸΔθογαθατη, οὐ Οδβαηᾶγαθ 

γϑίβιι8 ἀλλ᾽ ἦν παλαιόστὴς χάρτ᾽ ἐμοὶ πνέων χάριν δρίθ οἸαυαίι 

Ρυΐοσθιι Βα} 8 βεομοτη τ Πἶδθ ρατίθιη, απὰθ εϑὺ 46 ΑΡροἹΠ18. ἈΠΊΟΙΘ, 

Βαααϊαν ΔἸίοσα ρ8γ5 4ἀθ ΔΡρΟ 18 ἴσα, 

1166 Εοτίαββα σῶς δῆτ᾽ ἄναχτος 7σϑα Λοξίου χότον; 6 Ὑ]1ο- 

Β6Ι6σὶ οοη͵θοίασα, 80 ΑΠΥΘΏΒΙΟ ργοραΐία, 60]]. ρΊοββα ἴῃ Ε', δα- 

βογρία ἤγουν πῶς ὀργῆς ἐπειράϑης τοῦ Απόλλωνος: ᾿ 

1128---ὅ8 αὐϊηαθπθ ΡΘΥ]Ο418 οοηδίαπῦ : 8. 8, 4, 4. 1. 1. 

1174. βουθοπάσπι υἱθίαν λείξασα καὶ κλίνασα φαιδρὸν οὗς 11Ππἃ 

6 Οδηίοιΐ, Ποὺ 6χ ἈΒΥΘΙΒ1 οομ)θοίασα, 60]], Αὐἱβίορῃ. Ῥδο. 184 

αλλ᾽ ἄγε; Πήγασε; χώρει χαίρων: χρυδοχάλινον πάταγον ψαλίων 

διαχίνησας φαιδροῖς ὠσίν. 

1180 Ἐρτορίθ ΑΒτθηβ ϑύουσαν “Διδου λγτορ᾽ 9011. ἩΘ5γΟΙ. 

λείτορες" ἱέρειαι, 5010]. ΤΥΘΟΡἢΓ. 991 λήταρχος" ὃ δημόσιος ἱερεύς" 

τὸ γὰρ δημόσιον λῖῆτον καλεῖται, δ] 1ἴδαπιθ ΡΊΟΒΒΪ8. 

1189 Οαββαηᾶγα ἀΙοἰ ΓΙ τ 5. ̓ρβὰβ ὃχ ὑοϑυϊίαίθ οᾶποῦθ, ἀθίτδο- 

ἐ15. ᾿πδρΊΠτη ΠΥ Ο]ΠΟΥ 5, ἀληϑῶς, οὐδὲν ἐξηχασμένα, ἷ. 8. ἐναργῶς 

καὶ οὐ δι᾿ εἰκόνων. Ιάθηη 8118. νυ 185 νϑίθβ ἴρ88 αἰχογαῖ υ. 1128. 

Ουοααπηπηοο ΘΟΠΪΟΙΥΙ ρμοίοβύ Ῥσότη. 949 χαὶ ταῦτα μέντοι μηδὲν 

αἰνιχτηρίως, ἀλλ: αὐϑ' ἕκαστ᾽ ἐκφραζε. ΝΙΒ1Ι ταί τη. 

1197 παρεχόχοπεὶς ΑΠΓΘΏΒ5. ΒΟΥία550 τϑοίθ. 

1159---1200 «αΐπαπο ΡΟΥΙΟα15 οοηδίδηϊΐ: 8,0. 4, 4. 4,4. 8,0. 4,4. 
ΞΞΕΞ ΞΘ ν 

Οὐαββδηάσγδθ οσπ ΘΟΟΥΎΡΠ8ΘΟ ΘΟ]]ΟΑ ΠῚ, αποα ᾿ποῖριΐ ἃ σϑυβι 1184, 

Ὀγουὶ ρᾶιβα αἰβεϊηρτίταν ρμοβὲ ν. 1192, ΑρΠΙΘΙΠΠΟΠΪΒ ΠΘῸ6. ΟἸΆΓΙΒ 

ΨΟΥΡΙῚΒ πη δία ΒΘ ηΙΡιιΒατιθ ΠΟΙΤΟΥΟ ΡΘΙΟΙΪ515. 

1201 Τμαοὰπᾶ 516 ροίϊπ8 Θχρίθπᾶδ νἱάθίαγ : 

παπαὶ (παπαῖ), 

οἷον το(δ᾽ ἕρπει) πῦρ᾽ ἐπέρχεται δ ἐμοί. 

ὅπη Θπΐπι γαΐθβ οαπὶΐ ἡπᾶθ 5101 ἰρβϑὶ ἱπημηϊπθπῦ : τὸ γὰρ ἐμὸν 

ϑροὼ πάϑος ἐπεγχέασα, ν. 1082. Μ᾽ αἰϊοϊπίοτιιπη Ἰδτη ] Οοσττα Θά θ τα 

οβδὲ ῬγΌρυθϑδῖο οἱ αἰνίβιο, 480 βιιρτα οὐαῦ ᾿ὙΥ] ΘΟΥΠΙ. 

Ααἀ 1280 1, ὅ Ἰορθ : γϑάποίιγοβ 6880. 

18 
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1281, 84 Ῥοβὲ ἀναστένω ἰπίοττορδπαϊ! βίρτιο, ροβὲ κρίσει υἱτ- 
δα]6 ᾿πίθυρ Πρ Πα ιπη. 

1201---48 οοηδίδηϊΐ ιδίίιοῦ ΡΟΥΙΟΔ18 : 8,90, ὅ. 4, 4. 8,0, ὅ. 4, 4. 

ΨΟΥΒΙΒ. ΠΟΥ ΠῚ ἴῃ 5 βίθηδ 8 ΟΔΡΙΪΘ ῬΟΒΙΤ ΒΙ ΠΆΠΠΩΙ δαπί γὙΘΥΘΙθ5 

ὩοΥϑιη, 1159 --Θ7, ἃ ααὶθιι5. βυβίθμπηα ΡΥΟΧΙΤηΘ. ΒΈΡΘΥΪ5. ἱποὶρὶθδΐ, 

Μαχῖπιβ ᾿η51 0.15 οϑί ΥΘΒΡΟΊΒΙΟ νΥ. 1209 --͵τ;ϑ8 οἱ 1291 ---ϑῦ, 

1244. 465 Ἐοτίαββθ οὐχ ἐστ᾽ ἀλυξις, οἱ, ξένοι, χρόνοι πλέφ. 

Εἰ ιφογο ποηιῖξ ἐβ οἰἼιι5 υἱΐαθ ἰθπυροῦα ἱπιρίοία φαπῖ, Μοχ σοῦρθὰ 

ὁ ὕστατος τοῦ χρόνου Ῥθπθ ΕἸθου]ηρς ἱπέρυργθία θαΐαυ τἰέπιαπι 

υἱέας μαγίθηι. 

1289 Βογίαββο οὗτοι δυδσοίζω ϑαμινόν. 

1244---11 οοπδίδηΐ αααίξου ΡΟΥΘ Ὶ5 Βαρίθπαυβ. Ῥοβὲ συ, 1250, 

1251, 1204 Ὀγενὶβ ρϑῖιβα ἰπἰθγοθαᾶϊ, υἱγρίηθ ἃ Ἰἰπηΐηθ ἔαία]! τϑῖα- 

δἰοπίθ. ΟἼΟΥ νϑῦβαβ 1272---τῦ οἸδπααπί Ἰοοῖπὶ ΡΥΔΘΟ]άσιιτη βέσο- 

ΡῬΠΙΒ. 15 βδρίθιῃη οὖ βυβίθιηδιβ ἰϑιηθ 18. αδύςοΥ ΘΟΠΙΡΙΘΗΘΗΒΈΆΠΙ. 

1210 --- 92 Ῥυδϑιλ{{{π|ὺ Ρουθ δηδρδοβίίοα ααδίθσπασίδ. 

ΒΘρῚ5. πιοσΐθιῃ ᾿ηβίδηζθιη δι ρ ΓΔ ΠΥ ΟΥ̓Δ 65 ἈΠαρϑθβίϊοὶ {{68, {Γ68, 

ἄπο; ἰρϑ8 οδθᾶθβ δχροῃῖθαν ΟΥ̓ θ18 ἸδΙΏὈ1ο18. ἰσοσμϊοίβαιθ {τῖ- 

Ῥε5, ἐγῖθιιβ, ἀποθιιβ. Νϑιη ἐθίγδιηθίσὶ 5 ηρτ]} Ὀ1π18. ΟΥΑΙ ἶθτι5. οοη- 

βίδπί βθοιπάπμῃ σψϑίθυιιπὶ ἀοοίσηδπι την τ πηΐοδιη, Υ͂. 1282 ἔογίαββθ 

βῖο ΒουΡοπαπ5 : ϑεότιμος δ᾽ οἴχαδ᾽ ἱχάνει, αὐ ρματοθπηίδοιβ ονδααί, 

1298 ---185810 ϑομπιπη ἀο]Πθογαίῖο οομβίας ἀποάθοϊπι αἰ βεῖ Ηϊ5 

Βῖο, ΟΙΒΡΌΒΗΡ ἐνῷ, 9... θυ ὩΣ ὩΣ 

Δα 1882, 1. 0 Ἰοξο : Ζῆνα τῶν κεχιηχότων. 

1917---4δ οοηδίαπί αυδίϊιοῦ θυ 5 : 8, 8. ὅ, 2. ὅ,2. 

Νά ροβί 1840 νἱάθίιν θχοὶῖβ8θ ν υβιι8 40 ΘΧρ] θαι βθηΐθηζίδ, 

ἀπλ]θιη ΟΠ ποι ἀθυγη ἀοβιἀοσαθαΐ : δὲ ἀδοογεὶ ἰϊδαίΐοτιος βεογὶ δρῦν 

φιογίμο αὖ δοὸ ψιεὶ οἱ πϑοθηὶ ἐπίμἰϊε. 

1846---82 Ῥοβὲ 1846 Θχοϊαϊ ὙΘυβτ8 ἴθτθ (818 : 

λόγοις δοχοῦντες τοὐμὸν ἐχπλήσσειν χέαρ 

απὸ ᾿ἰηβοσίο οὖ ογδίϊΐο τη6}π|8 ΡΟ ϑαϊε οὲ Πα ΤΌΤ ταίΐο δηΐξϊ- 

τποοα το ταϊτπισ, Νὰ ἀρπα ΑΘΒΟΒΥ] ΠΤ ΒΘΙΊΡΘΥ πίθου 88 ΤΌΒΡΟΙ- 

ἀοπῦ 1 αὶ ΟἿπὶ ΔΗ ΒΙΓΟΡΪΟΙΪΒ ΘΟΠπΟχὶ βαπὲξ ἀπδρϑοϑέϊ, ἰδηηθὶ, 

ἰσοοηδοῖ, βῖίνθ ριδϑοθάπηΐ, βῖνο βθα πηα}, βῖνθ οἰτουπηαπὶ ᾿γγῖοδ, 

βἶνθ 80 118 οἰσουτηαηίασ, Ηοο Ἰοθὺ ΠΆΡ 685 βθρίβῃοβ ἐγ πη θ 08 δηΐθ 

ΒίσορΡῃδπι δὲ αηΐθ Δ ἰδέ ρ απ, οι ἀθπηαιιθ Ροβὲ βίο ρδπ θὲ ροϑὲ 

ΔῈ ΙΒ ΓΟ ΡΠ 8, 

-. “ἰὐὐϑΝΝ 

ων δὰ. 
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1884---ὃὅ6 Τὴ ΠΡτουπτα βοτυίρίασα ορεϊπηα, ἢἶβὶ αποᾶ ἄσολις ῬτῸ 

ἀπόπολις οἰ ἀστοῖς ῬΥο ἀστῶν (οἷ. ν. 1858) μΒαρϑηΐ, γϑτθδ οὐ βθηδιτι8 
ΔΙῚ αἰν! 46 πα!. 

τόδ᾽ ἐπέϑου ϑύος δαμοϑρόους τ᾽ ἀράς; 

ἀπέδιχέ δ᾽, ἀπέταμέ σ᾽ -- ἀπόπολις δ᾽ ἐδσει --- 

εἶδος ὄβριμον ἀστῶν. 

ΒῖΊο δ σϑ]αθπα ορίϊπηο αἰοία βαηΐ οἱ ὄβριμον Β.18 Π| σίτη τοίϊπηϑί. 

Βδιὴ 6Χ ραᾶτίθ υἱάθγαΐ ὙΥΊΘΒ6]60, 

1388---92, νϑύβιιβ 15 ααϊηϊ, ααΐθτιβ Πϊο ἸοοῦΒ. ΟἸΔπαΙ ΠΥ, 

1480. 1458 ϑ'αϑρίοου ἡ μέγαν, ἦ μέγαν οἴκοις, ἀο]θοῖο τοὶόδε, 

601]. Ῥτοπι. 887 ἦ δοφὸς; ἦ δοφὸς ἦν ὃς - . δουβατϊῃ δη  Πϑἐ!οατη [8 τη 

Βομς ΒΙοιιΗ614 Καυβίθῃ βου ρβουπηΐ ὡς μιὲν ἀναίτιος εἶ σὺ .. 

1498 Ἐογίαββθ τίς δ᾽ ἐπιτύμβιος αἴλιν᾽ ἐπ’ ἀνδρὶ ϑείῳ .. 

Νϑααθ οηΐπὶ ἔθυτὶ ροίεϑὺ αἦος ἰάπτων, ποαᾳιθ ΑΘβομυ]απὶ οτγϑαϊ- 

ἀθυῖπη ἔπη Ὀυ ατη Ἰατιἀδ ΟΠ ΤΩΟΥΘΙῚ, 518 1Ρ511Π|5. ΤηΘΠΠΟΥἾᾶ ΟΥ̓ ΠΙΠῚ, 

δα Βογοϊοδηη δθίαίθ πη ἰγδη δέ ]1556, 

1628-- 57 Αδριβίῃὶ οταῦο οομβίαίς υϑυβίθιι5 56Χχ, απδίου απᾶ- 

ἰθυηῖ5, 56Χχ, 4αῖθι5 δαάϊίαν οἸδιιβι]α 18 απδίογπασία. Αηΐθ 1599 

ὙΘΙΒΌΙΏ ΘΧΟΙΙ5856. ΒΊΒΡΙΟΟΥ, πη 1551 54. οὗ, ΝΙΘ0]. θάμηᾶβο. 

ἔν. 89: Ὁ δὲ Κύψελος τοὺς μὲν δύο ἐξέπεμψε σὺν αὐτοὶς ἐξαπα- 

τηϑεὶς, οὖς ἐχεῖνοι κατὰ τὴν ὁδὸν ἀπέχτειναν; τὸν δὲ τρίτον ἀτε 

γεογενῦ οὐχ ἐδωχε φήσας ἐν ὅπαργάνοις εἶναι. 

1658---ὁ4 Ηπ7π5 Ιοοὶ ταύϊομθπη δ {Πθἰϊοαπὶ ῬοΥβροχὶ Ηθου- 

ΤΠΔΠΠ, Οὔ 8 Οομ]θοΐϊαγαβ, δα ν. 1059 ΘοΟΙΠ ΠΥ ΐδβ, ὙΘΥαΒ. 6556 

Ρυαΐο. Νά γψούβιιβ 1666 οἱ 1091 ἰῃίουροϊαίοβ θβ86 [μπαννῖρ τ] 

ΠΟΙ Ρϑυβαδβιί. 

1610 Ροβί πάρα ΡΙ6π6 ἱπίθι ρα θη πιμ. 

1595-- 1020 Ιμοοῖι5 τη816 ΠαΡπι5. ἴῃ ΠΡΥ15 οἱ Γουίαββθ ΡΠ ΣῚΡ 8 

γοΥΒ θ18. τηπεϊπι8. Ιη οσῖπὶ ἴῃ ἰτία βγϑίθιημδία αν ι] ρμοίΐοβέ (4 ]του- 

οδἰϊοηθτη ρυΐούθμη, ΟἸγ δου π δ βίσαθ ἀϊοί ομθιη, ἃ] θυ οαί ΟΠ Θ τὴ ΑΙ [ΘΓ 1), 

4π6 ἰΐω ποίανὶ, αὐ ΠῸῚ ὙΘΥΒΊ5, 584 ὈΪΠΟΒ, 6 4αΐθτιβ Β'πρ 1 ἰοίτᾶ- 

τηθίτὶ οομδίδηϊ, ΟΥ̓Δ Π65. ὨΠΙΠΘΥΑΥΘΠΊ, 

ἴων 
ΔΝ 2, 2. 2, 2 

6, 4, θ 

ΣΝ ἸΑΡΡΩΝ 
4. 4, 4 4, 4 4 
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ΟἨΗΟΒΡΗΟΗΙ. 

Ῥγδϑέ, Ρ. ΧΙΥ͂ 1. 28 Ἰορθ : πθαῖθ ἰαπιθῃ ΘΟΠ ΘΗ ΘΥΙΏ. 

Ρ. 8 ροδβὺ ρϑύβομπδυαιη ἰπαϊοθη 1. 8 Ἰαρθ : ἀθβουῖρίϊ βαπηΐ, 

απο] ουγίδμο οἱ Μαγοΐδῃο. 

Υ. 106 Ἰορὲ : ταῦτα οἱ φράσαι. 

Υ. 167 ροβύ ξίφη ᾿Ἰπίθυυορηα! βίρπο ᾿ἱπίθγραηρθ, 

Αα ν. 210 Ἰδρθ : ταρραμηχανοραφῶ. 

280 ϑβουθοηάπμπι υἱάοίπν προσαυδᾶν δὴ δ᾽ ἀναγχαίως ἔχει. 

Ροββὶβ ϑέϊδπη. ἀναγκαίως ἔχω, 901]. Τωγ8. ἴῃ Απᾶοο. 86 ἀναγκαίως 

γὰρ ἔχω ὑμᾶς διδάσκειν. 

251 Ἰδορα : χαί ὅδε. 

419 Ἰ6ρ8 : σῶς. 

490 πέδαις ἀχαλνούτοις ὁϑ᾽ τρέϑηςν πάτερ, Θοπῇ. Ὀϊπᾶοτῦ 

(ΑΘΒΟΒΥ ϑορίθιη δα ΤΊΘΡαΒ Υ. 869 ---719, Ρ. 87). 

581 [ουυ! ποαῦϊί. οὗτοι μάταιον ἄν τόδ᾽ ὄψανον πέλοι Ματἕῃ, 

Ρτοθαηίο ΠὨιπάουβο ἰἐ, ἰ. Ρ. 28. 

ὅ84 5ᾳ. ϑβουθοπάσμη σλήϑουσι, 486 ἔογτημα οἰϊδῃι ἴῃ ἀογῖοδ 

Ῥοδβὶ ΒΘιΊΡ ΟῚ πβαγσραίαγ,, παπαῦδμ σλᾶϑος; πλάϑειν. 

028 ΤΙηβογοπάπμη τ΄ ἃπίθ ἄτολμον διιοίοτθ Ηθυμηδηηο. 

6002 επθ 1,.. Ὠϊπαου ἀπεζύγην πόδα. 

Λα 127 Απρτηθηΐαμπη ΠΟ 50] 01 ἴῃ ππΗἐοστ πὰ ΠΑττ ΟΠ θτ18, 

Β64 οἰΐατα Δ1101 ποπηπηααδηι ΟΠ υἱάθίαγσ. Υ. Εὐτρ. Ηθο. 1181 

ϑάχουν .. ἤνουν τε, απδιὴ ΠΙΡΥΟΤΤ ΠῚ ΒΟΥΙρ σα μη ΠΟῸῚ τη ΔΎ ΘΥΙΠῚ. 

Ρ. 120]. 160 ρῥῖο : βυϑβίθῃιαιβ, Ἰθρθ : ρϑυϊοαῖβ, οἱ 80 ἀθίῃοθρϑβ. 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΘΒΕΝ. 
Υ͂. 98 Ιορϑ : ὦν. 

Αὰ 218 1. 4 Ἰορθ : μεν) ὀγφο. 

ΔΑ 2011. 2 Ιο66 : πρόδφυξ. 

8548 Ἰορθ : ὅμως. 

Δᾷ 148 544. 1. ὅ Ιορ6 : Μ. Βᾶβϑῦθ υἱάθίιν δγενάξω. 

Αα 1788 1. 2 Ἰερθ : 80 ποὺ Ιοοο. 

Ρ. 94 δἀποίαϊϊο υἱύϊπια δὰ ν. 797, πὸὰ 796, ρΡογεποί. 

Ρ. 1111. υἱύπια Ιθρο : νϑύβϑιιβ ἀποάθυϊριηξ. 

 π-»ῦα»-- 

Οἰἶδθθ8θ, ἰγρὶβ ὟὟ. Κϑι]θτ. 

 ππὰνσ ϑν μνϑδδννν δϑο, Ὁ ," ὦν ...». 

᾿ὩὩῬ-“Παύεοο 

ζσβ,.. Ὅἔορωιας οἱ 
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